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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Kun joutuu armas aika ja suvi suloinen, monel-

la perheellä on edessä jokavuotinen huoli: 

Koulut loppuvat, mutta työt jatkuvat.

Koululaisilla on kesälomaa kymmenen ja puoli 

viikkoa, heidän vanhemmillaan usein neljä.

Miten eka- tai tokaluokkalainen pärjää koko 

päivän yksin kotona puolitoista kuukautta? Saako 

hän lämmintä ruokaa? Tekeekö hän muutakin kuin 

pelaa tietokonepelejä?

Moni perhe on ratkaissut pulman niin, että van-

hemmat lomailevat eri aikaan 

ja isovanhemmat tulevat apuun 

loppuajaksi.

Kaikilla tukiverkostoja ei ole. 

Yksinhuoltajat lienevät tiukim-

milla.

Koululaisille löytyy maksulli-

sia leirejä ja kerhoja, mutta jopa 

parinsadan euron kustannus vii-

kosta saattaa rokottaa liikaa perheitä, joissa on 

useita lapsia.

Osa seurakunnista on tiedostanut ongelman. Ne 

järjestävät koulujen loma-aikaan kerhoja, joissa lap-

set saavat leikkiä aikuisten valvovan silmän alla.

Esimerkiksi Kempeleen seurakunta pitää kesällä 

alakoululaisten kerhoa arkisin kuusi tuntia päivässä 

kuuden ja puolen viikon ajan.

Kerho ei maksa mitään eikä seurakunnan jäse-

nyys ole kerhoon pääsyn edellytys.

Vaikka taloushuolet painavat myös seurakuntia, 

toivottavasti ne pitävät kiinni tästä tärkeästä toi-

minnasta tulevinakin vuosina.

Kirkon kerhot toimivat myös päivähoitopaikkoi-

na pienille koululaisille. Ja hyvä niin, saavat toimia-

kin, sillä yhteiskunnalla ei ole velvollisuutta tarjota 

hoitoa enää tämänikäisille, joista moni on kuitenkin 

vielä kypsymätön olemaan pitkiä aiko-

ja yksin.

Perheiltä tulleen palaut-

teen mukaan kesäkerho-

toiminta osoittaa, että 

kirkollisveroa kannat-

taa maksaa.

Kiitos kirkolle
alakoululaisten
kesäkerhoista!

HELI VÄYRYNEN
heli.vayrynen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Piispa Salmi 
ajaa pohjoiseen 

lisää tukea

Kaikki seurakunnat eivät 
tule kuulumaan jatkos-
sa Oulun kaltaisiin seu-
rakuntayhtymiin – aina-

kaan kirkolliskokouksen mah-
tikäskyllä. Seurakuntien raken-
neuudistus hylättiin toukokuun 
alussa kirkolliskokouksessa niu-
kalla äänten enemmistöllä.

Oulun hiippakunnan piispa 
Samuel Salmi äänesti uudistus-
ta vastaan muun muassa siksi, et-
tä se ei sopinut hänen mielestään 
pohjoisen Suomen todellisuuteen.  

Pohjoisessa on Salmen mu-
kaan selvä pelko siitä, että yh-
distyminen suuriin seurakunta-
liittymiin murtaisi pienten reu-
na-alueilla sijaitsevien seurakun-
tien identiteetin hallinnon olles-
sa kaukana.  

– Ilman riittävän suurta tukea 
nämä alueet näivettyvät, hän to-
teaa.

Reuna-alueet muodostuvat 
esimerkiksi niistä seurakunnista, 

joilla on taloudellisia vaikeuksia 
pitää virkoja yllä.

Piispa vaatii pohjoiseen 
korvamerkittyä rahaa 
Oulun hiippakunnan reuna-alu-
eiden seurakuntien taloutta pi-
täisi piispan mukaan hoitaa suu-
remmalla kirkollisella solidaari-
suudella kuin nykyään. Kirkko-
hallitus tukee pohjoisen seura-
kuntia taloudellisesti jo nyt, mut-
ta tätä tukea pitäisi lisätä.

Reuna-alueet pitää Salmen 
mukaan ottaa huomioon kirkol-
lista lainsäädäntöä muuttamal-
la. Se tarkoittaa, että kirkkolaissa 
ja -järjestyksessä velvoitettaisiin 
suuntaamaan reuna-alueille kor-
vamerkittyä rahaa. Salmi käyttää 
tässä yhteydessä käsitettä erityis-
lainsäädäntö.

Erityislainsäädäntö velvoittaisi 
muun muassa luomaan pohjoisen 
seurakuntiin toimivan ja riittävän 
viranhaltijarakenteen. Nykyisin 

Kirkon rakenneuudistus seisahtui

useissa seurakunnissa ei ole tar-
peeksi taloudellisia resursseja.

Avustuksen määrä ei riippuisi 
siitä, kuinka paljon seurakunnas-
sa on seurakuntalaisia tai kuin-
ka suuri sen verotuspohja on. Kri-
teerinä olisivat riittävät kirkolliset 
palvelut seurakunnassa.

Vaihtoehtoja uudistukselle 
etsitään komiteassa
Oulun hiippakunnan kirkollis-
kokousedustajan, laamanni Ant-
ti Savelan mukaan kirkolliskoko-
uksen ratkaisu tarkoittaa sitä, että 
kirkossa on ryhdyttävä etsimään 
vaihtoehtoja sille, mistä vähäva-
raiset seurakunnat saisivat tule-
vaisuudessa lisäharteita voidak-
seen jatkaa olemassaoloaan.

Savela itse äänesti rakenneuu-
distuksen puolesta. 

– Pelkästään jo Oulun hiippa-
kunnassa on useita paikallisseu-
rakuntia, jotka tarvitsevat mui-
den solidaarisuutta ahtaalla ole-

Koulut 
loppuvat, 
mutta työt 
jatkuvat.
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Olen tuntenut 
ja kokenut 
huolenpitoa, 
lähimmäisten 
rakkauden ja 
Jumalan rakkauden. 

Sydämen uumenista
Kolumni

A r k i s t o  /  M inna Ko l i s t a ja

Pelkästään jo Oulun 
hiippakunnassa on useita 
paikallisseurakuntia, 
jotka tarvitsevat muiden 
solidaarisuutta. 

Antti Savela

Hallinnon uudistaminen
koskee seurakuntalaisiakin
Savelan mielestä hallinnon kehit-
tämiskeinoina ovat tästedes yh-
distymiset, seurakuntarajat ylit-
tävät yhteiset työntekijät sekä yh-
tymien perustaminen pakon si-
jaan vapaaehtoisuuden pohjalta.

– Suotavaa olisi, että nyt hiip-
pakuntien niin sanotut veturiseu-
rakunnat ojentaisivat yhteistyön 
kättä niille, joiden pärjääminen 
itsenäisenä on lujilla. Yhteistyön 
käteen tulee myös tarttua, Save-
la painottaa.

PEKKA HELIN
RIITTA HIRVONEN

van talouden takaan jakamiseen. 
Savela johtaa viime marras-

kuussa perustettua kirkon tule-
vaisuuskomiteaa. Sen tehtävä on 
muun muassa laatia vaihtoehtoi-
sia malleja kirkon hallinnon uu-
distumiselle.

Kirkkoherra Timo Liikanen oli helpottunut kirkolliskokouksen päätöksestä.

Tein sen! Osallistuin vii-
me viikolla parivuoti-
sen saarnakoulutuksen 
viimeiseen osioon kir-

kon koulutuskeskuksessa Jär-
venpäässä. Sairaala-ajan kun-
toutuksessa yhtenä tavoitteena-
ni oli päästä kurssille. 

Se, että olin siellä mukana, 
osoitti unelmien olevan saavu-
tettavissa. Kyyneleet valuivat 
kysyttäessä, miten menee, mi-
tä on tapahtunut edellisen osi-
on jälkeen. 

Jännitin kovasti, kuinka jak-
san paripäiväisen koulutusjak-
son, miten paljon jalkaa alkaa 

särkeä, entäs jos en pärjääkään. 
Onneksi pelko oli turhaa, kaik-
ki sujui hyvin. Minua autettiin.

Koulutuskeskuksen pihas-
sa kukkii kirsikkapuu ja kukat 
nousevat mullasta. Pitkän tal-
ven jälkeen on vihdoin lisään-
tyvää valoa ja lämpenevää rai-
tista ilmaa. Eräässä virressä sa-
noitetaan hyvin: ”Jumala hy-
vyydellään herättää syvyydet. 
Roudasta havahtuvat silmut ja 
siemenet.” Olen toiveikas uu-
sien haasteiden edessä, etteen-
päin elävän mieli.  Elämä sit-
tenkin voittaa!

Kotiuttamisesta on koh-

ta puolitoista kuukautta. Te-
hokuntoutuksen tarkoitukse-
na on saada minut sellaiseen 
kuntoon, että pärjään arjessa ja 
juhlassa, työssä ja kotona. Vaik-
ka olenkin luonteeltani välillä 
malttamaton, tiedän tien ole-
van pitkä, tuskainen ja hankala. 

Olen kokenut syvästi miten 
minusta pidetään hyvää huolta. 
Olen tuntenut ja kokenut huo-
lenpitoa, lähimmäisten rakkau-
den ja Jumalan rakkauden. En 
ole koskaan yksin, en milloin-
kaan yksin! Rukoukset kannat-
televat!

Palaan työelämään hiljal-
leen. Odotan kaikkea innol-
la. Kuljen vielä kuitenkin kyy-
närsauvoilla. Monet kysymyk-
set kummittelevat mielessä; mi-
ten työssä onnistuu, mitkä ovat 
pahimmat vaarat ja vaikeudet? 
Nykytilanne vaatii sopeutumis-
ta kaikilta osapuolilta.

JUHA VÄHÄKANGAS
pastori

Karjasillan seurakunta

Lumijoen seurakunnan kirkkoherran Mark-
ku Töllin mukaan uudistussuunnitelmista 
ei saatu lähimainkaan toteuttamiskelpoisia, 
joten Lumijoella ollaan huojentuneita kir-

kolliskokouksen kielteisestä päätöksestä. 
Lumijoen seurakunta pärjää itsenäisenäkin, 

mikäli suu pidetään säkkiä myöten. Edessä oleva 
seurakuntatalon korjaus ja mahdollisen lisäsiiven 
rakentaminen saattaa kuitenkin heittää talouden 
niin pahasti pakkaselle, että siinä meno hyytyy. 

– Silloin on edessä liittyminen ja Liminka on 
meille luonteva ja mieluinen suunta. 

Tyrnävän seurakunnan näkökulmasta päätös 
oli helpotus, sanoo kirkkoherra Timo Liikanen.

– Meillä on juuri vuoden alusta menty Kirkon 
palvelukeskuksen asiakkaaksi, ja siihen liittyvät 
prosessit ovat vielä totuttelussa. Jos rakenneuu-
distuspaketti olisi hyväksytty, olisi alkanut välit-
tömästi iso uusi valmistautumisprosessi.

Tyrnävän seurakunnassa katsotaan tulevaisuu-
teen itsenäisenä seurakuntana. Kirkolliskokoukses-
ta positiivisena uutisena voidaan todeta yhteisöveron 
muuttuminen valtionavuksi vuoden 2016 alusta. 

– Meidän seurakunnassa ennakkolaskelmien 
mukaan tämä päätös vahvistaa tulopohjaa noin 
40 000 eurolla vuodessa.

 
PEKKA HELIN

Lumijoella ja Tyrnävällä ollaan huojentuneita
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Muu media

SIIPALLE ON kuitenkin koittamassa 
kissanpäivät, tai leijonan, kun 
miehestä puhutaan. Kaikkien keski-
ikäisten vatsakkaiden miesten iloksi 
näyttelijä Leonardo di Caprio on 
nimittäin nyt onnistunut asettamaan 
kesän rantamuodin uuden mitan: 
iskävartalon. Yhtäkkiä runsas 
keskivartalo on jälleen kunniassa, 
hottia ja seksikästä. Antropologi 
Desmond Morrisin mukaan tosin näin 
oli jo kivikaudella: kalju ja vatsa olivat 
miehisyyden merkki.

Freija Özcan Sana-lehdessä 
13. toukokuuta

Kirkon takapiha muuttui    kasvimaaksi 
Karjasillan viljelylaarit ovat 
jälleen kaupunkilaisten 
käytössä.

Kaupunkiviljely yhdistää 
toisiinsa ainakin Liberi-
an naisia, USA:n viljelyin-
toisia kaupunkilaisia sekä 

Helsingin, Tampereen sekä Kar-
jasillan seurakuntien viherpeu-
kaloita.

Liberiassa paikalliset naiset 
ovat Kirkon Ulkomaanavun in-
nostamana ryhtyneet viljele-
mään takapihoillaan sementtisä-
keissä ansaitakseen viljelyksillään 
lisätuloja. 

Yhdysvalloissa monet suuria 
tontteja omistavat kirkot anta-
vat pihojensa reuna-alueita vilje-
lykäyttöön. 

Viime sunnuntaina Karjasil-

lan kirkon takamaastossa toimi-
tettiin jo toisen kerran kylvön siu-
naus. 

Kaupunkiviljelyä kirkon mail-
la on aloitettu Karjasillan lisäksi 
esimerkiksi Helsingin Munkki-

vuoressa ja Tampereen Nekalassa.

Yrttejä 
piispalle
Kappalainen Kimmo Kieksi ker-
too, että Karjasillan kirkon pihal-

Kerho   pelastaa  
monen  perheen kesän
Alakoululaisille löy    tyy lomaksi tekemistä ja valvovia silmiä seurakunnista

Osa seurakunnista järjes-
tää alakoululaisille teke-
mistä kesälomapäiviksi.

Esimerkiksi Kempe-
leen seurakunta tarjoaa kesäker-
hoja neljä viikkoa kesäkuussa ja 
reilut kaksi viikkoa heinä-elo-
kuussa.

Toiminta alkoi kuusi vuotta 
sitten perheiden tarpeesta: van-
hempien kesälomat ovat lyhyem-
mät kuin koululaisten.

– Eka- tai tokaluokkalainen 
on tosi pieni olemaan yksin ko-
tona koko päivän. Monilla van-
hemmilla on suuri huoli siitä, 
miten lapsi pärjää sillä aikaa, kun 
he ovat töissä, sanoo Kempeleen 
seurakunnan varhaiskasvatuksen 
esimies Saija Kivelä.

Tämän kesän kerhot on tar-
koitettu vuosina 2007–2004 syn-
tyneille kempeleläisille.

– Esikoulusta tänä keväänä 
päässeitä emme ota, koska heillä 
on vielä mahdollisuus päivähoi-
topaikkaan. Kerhoja tarvitsevat 
erityisesti pienet koululaiset, Ki-
velä jatkaa.

Kerhotoiminta käynnistyi hä-
nen aloitteestaan.

– Olen nähnyt työurani aika-
na ja omien lasteni kautta, että tä-
mänikäiset lapset tarvitsevat pai-
kan, jossa on turvalliset aikuiset.

Vanhemmat
ovat kiitelleet
Kesäkerhojen suosio on pysynyt 
Kempeleessä vakaana. Viime ke-Näin iloisia ilmeitä näkyi viime kesänä Lämsänjärven lastenpäivillä. Tänäkin vuonna seurakunnat järjestävät toimintaa alakouluikäisille lapsille loman ajaksi.

A r k i s t o  /  E l s i  S a l ovaa ra

Karjasillan kirkon takapihaa käytettiin jo kirkon valmistumisen aikaan 1960-luvulla 
viljelypaikkana, tiesivät vanhemmat seurakuntalaiset viime sunnuntaina.

R i i t t a  H i r vo n e n
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Pääsetkö laulamaan tänä keväänä Suvivirttä? Gallup

Ku va t :   E l s i  S a l ovaa ra

Ihmisiä

Kiireessä oli aikaa pysähtyä

Sanna Mettovaara vihitään noin 20 muun opiskelijan kanssa diakonin 
virkaan Oulun tuomiokirkossa 31. toukokuuta kello 10. 

   

Kirkon takapiha muuttui    kasvimaaksi 
Kysyimme Oulun Aleksinkulmassa ja Rotuaarilla, pääsevätkö ihmiset 
laulamaan tänä keväänä Suvivirttä. Tiedustelimme myös, millaisia 
muistoja heillä liittyy tuttuun virteen. Oulun seurakunnat kutsuvat 
veisaamaan Suvivirttä 26.5. Lue tapahtumasta lisää s. 14. 

TEKSTI: 
RIITTA HIRVONEN

la on toistakymmentä viljely-
laaria, joista viisi on seurakun-
talaisten yhteiskäytössä. 

– Niitä saa hoitaa kuka ta-
hansa ja niihin istutettavia 
kukkia ja yrttejä saa hakea ko-
tiin vietäväksi.

Loput viljelylaarit voi varata 
yksityiseen tai perheen viljely-
käyttöön.

Toivoisin, että pääsisin. Ihan var-
maa se ei ole. Tykkään Suvivirres-
tä, se sopii meille suomalaisille. 
Se on meidän juttumme. Muistot 
Suvivirrestä johdattelevat miele-
ni erityisesti koulujen päättäjäis-
juhliin. 

REIJO LAMPINEN

En valitettavasti taida päästä. Nyt 
ei ole tiedossa sellaista tilaisuutta.
Tykkään laulaa Suvivirttä. Se vie 
ajatukset omaan kouluaikaan, 
kevätjuhliin, joiden jälkeen pääsi 
rauhoittumaan ja vapauteen.

ALI KOCOL

Juuri lauloimme Eläkeliiton Ou-
lun yhdistyksessä. Olen itse huo-
no laulamaan, mutta kuunte-
len mielelläni. Suvivirsi tuo mo-
nia muistoja – erityisesti vuodelta 
1964, jolloin pääsin ylioppilaaksi. 
Se oli tärkeä hetki.

MARJA-LIISA KANNINEN

Kiirettä piisaa seurakunnissakin, mutta työntekijöillä 
on aikaa seurakuntalaisille. 

Juuri kyky pysähtymiseen ja läsnäoloon teki vaiku-
tuksen sosionomi-diakoniksi valmistuvaan oululai-

seen Sanna Mettovaaraan hänen tehdessään opiskeluihinsa 
kuuluvaa seurakuntaharjoittelua.

Mettovaara kertoo, että hän piti myös seurakuntien käy-
tännöstä aloittaa omat kokoukset hartaudella.

Tekemisen paljous ei ollut este asettua yhdessä hetkeksi 
kirkon työn ytimen, Jumalan sanan äärelle.

– Se tuntui kauniilta tavalta, toukokuun lopussa valmis-
tujaisjuhlaansa viettävä – aiemmin jo kaksi ammattia muilta 
aloilta opiskellut – Sanna Mettovaara juttelee.

Hänellä on töitä Oulujoen seurakunnan lähetyssihteerin 
sijaisena elokuun puoliväliin saakka. 

Sijaisuuden loppuessa hän löytäisi mielellään uusia töitä 
seurakunnista.

– Mutta mitään muitakaan ovia en ole mielessäni sulkenut. 
Mettovaaralle työskentely kirkossa oli uusi kokemus, sillä 

hänellä ei ole taustaa esimerkiksi seurakuntanuorissa. 
Mettovaaran arvio on, että seurakunnat ottavat tällä het-

kellä aiempaa vähemmän kesätyöntekijöitä diakoniatyöhön. 
Sitä hän harmittelee. Monelle nuorelle ja aikuisemmallekin 
opiskelijalle työpaikka kirkossa tutustuttaisi heidät seura-
kunnan arkeen.

– Opiskelijoiden keskuudessa koulussamme oli jonkin ver-
ran kirkkokriittisyyttä, mutta kyseenalaistaminen voi olla 
myös perusteltua. Parhaimmillaan se voi johtaa jonkin epä-
kohdan muuttumiseen.

Kirkon etu on, että sen palveluksessa työskentelee erilaisis-
ta taustoista tulevia ihmisiä, Mettovaara tuumii vielä.

RIITTA HIRVONEN

Kieksi rohkaisee kaupun-
kilaisia kokeilemaan laareissa 
muun muassa yrttien kasvat-
tamista. Hän kertoo, että vilje-
lijöiden hyödynnettävissä ovat 
myös seurakunnan ulkotuolit 
ja penkit laarien läheisyydessä.  

– Hyvä, kesäinen piknik-
paikka, hän vinkkaa.

Viime kesänä Kieksillä oli 
omia yrttejä kirkon kasvamassa, 
ja hän sanoo käyttäneensä tuot-
teittaan lähes läpi talven.

– Kun maustaa ruoan hyvin 
yrteillä, suolan tarve vähenee, 
hän toteaa.

Kieksi muistelee vieneen-
sä yrttejään kukkakimppuna 
muun muassa tuomiokapitu-
liin tervehdyksenä.

RIITTA HIRVONEN

Karjasillan 
kirkon pihalla on 
toistakymmentä 
viljelylaaria, joista viisi 
on seurakuntalaisten 
yhteiskäytössä. 

R
iitta H

irvo
n

en

Kerho   pelastaa  
monen  perheen kesän
Alakoululaisille löy    tyy lomaksi tekemistä ja valvovia silmiä seurakunnista

sän kerhoihin osallistui noin 130 
lasta.

Enimmillään lapsia on ollut 
yhtä aikaa paikalla noin 40. Las-
tenohjaajia on läsnä neljästä vii-
teen, ja lisäksi apuna toimivat 
isoset.

Osallistumismaksua ei ole, 
mutta lapsilla tulee olla mukana 
omat eväät, jotka voidaan läm-
mittää mikrossa.

Tarjolla on monenlaista toi-
mintaa, josta kukin voi valita 
mieleisensä. Tiukkaa lukujärjes-
tystä ei ole, koska lapset ovat lo-
malla.

– Hirveän paljon lapset leikki-
vät. He saattavat rakentaa valta-
van junanratasysteemin tai lego-
leikin, joka kestää monta päivää, 
Kivelä kertoo.

Lisäksi ulkoillaan, askarrel-
laan ja pidetään päivittäinen har-
taushetki ruokailun yhteydessä.

Perheet ovat antaneet toimin-
nasta hyvää palautetta.

– Vanhemmat ovat kiitelleet, 
että kirkollisveroa kannattaa 
maksaa, kun vastineeksi saa täl-
laista palvelua.

Monilla vanhemmilla 
on suuri huoli siitä, 
miten lapsi pärjää sillä 
aikaa, kun he ovat 
töissä.

Saija Kivelä

Kirkon jäsenyys ei ole kerhoon 
pääsyn edellytys. Ennakkoilmoit-
tautumista ei ole, mutta huoltaja 
tuo lapsen kerhoon ensimmäisel-
lä kerralla ja täyttää henkilötieto-
lomakkeen.

Kesäkuun alku
on suosituin
Ilmoittautuminen Oulun seura-
kuntien perinteisille lastenpäi-
ville Hietasaaren ja Lämsänjär-
ven kaupunkileirikeskuksiin on 
käynnissä.

Päivät on tänä kesänä tarkoi-
tettu vuosina 2005–2009 synty-
neille oululaislapsille.

Lapsi- ja perhetyönsihtee-
ri Mari Jääskeläinen Karjasillan 
seurakunnasta kertoo, ettei osal-
listuminen edellytä kirkon jäse-
nyyttä.

– Emme myöskään kysy, mik-
si päiville tullaan. Yleisin syy lie-
nee se, että vanhemmat ovat töis-
sä ja tarvitsevat lapsille turvalli-

sen paikan, jossa on ohjattua toi-
mintaa ja aikuisia läsnä, Jääske-
läinen kertoo.

Suosituin ajankohta on kesä-
kuun alku. Juhannuksen jälkeen 
hiljenee.

– Lämsänjärvellä lapsia on ol-
lut enimmillään yhtä aikaa pai-
kalla 70–100.

Toiminnallisiin päiviin kuu-
luu pelaamista, leikkiä, askarte-
lua, yhteinen aamuhartaus, läm-
min ateria ja retkiä. Osallistumi-
nen ja päivittäinen ateria ovat il-
maiset, mutta retkistä peritään 
maksu.

Perheet ovat kiitelleet toimin-
taa. Samat lapset saattavat olla 
mukana useana kesänä. Mukaan 
yleensä mahtuu.

– Lämsänjärvelle voidaan ot-
taa myös portilta aamulla, jos ti-
laa on, ja yleensä aina on ollut.

HELI VÄYRYNEN

• Oulun Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa järjestetään 

lastenpäivät 1.–26.6. arkisin kello 10–15.

• Oulun Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa päivät ovat 4.6.–

30.7. arkisin kello 10–15.

• Kempeleen Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa ja Keskustan 

seurakuntatalossa järjestetään kesäkerhoja 1.–26.6. ja 27.7.–11.8. 

arkisin kello 9–15.

Lisätietoja seurakuntien kesätoiminnasta löytyy sivuilta 14–23.

Kempeleessä alkaa jo aamuyhdeksältä
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Terveys ja Hyvinvointi

Isokatu 32 B 90100 Oulu • puh. (08) 375 128

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg   Sampo Heikkilä

Hammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

5x250 mm

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

Kuivastie 21 as. 43, Tuira
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille.

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
 
• siivous ja kodinhoito
• lastenhoito

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Tervetuloa tilavaan
KAIJONHARJUN APTEEKKIIN

HELPPO TULLA!
tilaa pysäköidä ja mukava asioida

    

    

  

www.kai jonhar junapteekki . f i

Palvelemme:
ma–pe 8:30–19:00

la 9:00–16:00

Yhteystiedot:
Sammonkatu 14, Oulu

puh. 08 5561 591

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

SARA WACKLIN-KOTISARA WACKLIN-KOTI
Koulukatu 4, p. 050 406 0653

RANTA-KASTELLIN PALVELUKESKUS
Rantakastellintie 6, p. 044-703 5198

Lounashinta 6,95

OULUN III HANSA APTEEKKI

OULUN III HANSA APTEEKKI
Limingantullin Prisma
Nuott asaarenti e 1|90400 Oulu

MUISTATHAN MYÖS
HYVINVOINTIPALVELUMME!

AJANVARAUS JA PALVELUHINNASTOT:
www. oulunhansaapteekki.fi  tai 
puhelimitse p. 08 311 2019

• Terveydenhoitajan vastaanott o 
(Apteekin terveyspiste)

• Iho- ja kauneushoitola

Ilmoitusmyynti Pirjo Teva p. 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi

Tervetuloa asumaan!
Avaamme uuden Esperi Hoivakoti Santaholman Haukiputaalle, Ämmöntie 4 
Haukipudas. Tarjoamme pitkä- ja lyhytaikaista hoivaa ikääntyneille kodikkaassa 
ja turvallisessa ympäristössä. Haluamme luoda asukkaille hyvän ja virikkeellisen 
arjen! Asukkaaksi voi tulla palvelusetelillä. Ota yhteyttä ja tule tutustumaan.

Ota yhteyttä:0400 923 357  |  santtu.karppinen@esperi.fi   |  www.esperi.fi 

Psykiatrian erikoislääkäri 
Eero Tapio

Vastaanottoa nyt rajoitetusti myös Zeppelinin 
lääkärikeskuksessa Zeppelinintie 1, 2.krs, 90451 Kempele.

Ajanvaraus ja neuvonta ma ja pe klo 9-10
puh. 040 771 7435– 
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Isokatu 45, 90100 Oulu 
Puh: 08-3113112, fax: 08-3116001 
oulun.keskus.apteekki@apteekit.net 
www.oulunkeskusapteekki.fi 

 

Palvelemme 
ma-pe 8.30-21 

la-su 10-21 

Muista valmistujaa! 
 

Meiltä laadukkaat 
kosmetiikkalahjat valmistujille! 

 

 

  

Nyt huipputarjous Omron CaloriScan 
aktiivisuusmittari 65€ (norm. 80,42) 

 
 
 

Muista myös lahjakortit! 
 

Tiekirkot vähenivät Oulun seudulla 
Noin 260 kirkkoa avaa 

ovensa tutustumista 
varten tänä kesänä. 

Tiekirkko-tunnuk-
sella varustetuissa kirkoissa on 
paikalla opas, joka osaa kertoa 
kirkon ja seurakunnan histori-
asta.  

Rauhan Tervehdyksen levikki-
alueen seurakunnissa tiekirkkoja 
on kolme viime kesää vähemmän. 

Ovia pidetään avoinna Hauki-
putaalla, Kiimingissä, Oulun tuo-
miokirkossa, Lumijoella, Muhok-
sella, Piippolassa ja Rantsilassa. 

Oulunsalossa, Pulkkilassa ja 
Pyhännällä ei ole tänä kesänä 
kirkon opasta päivystämässä. 

Oulunsalossa päätettiin luo-
pua pitämästä ovia auki kävijä-
määrän vähyyden takia. Kirk-

koon on kuitenkin mahdollista 
päästä vierailulle, lupaa kirkko-
herra Petri Satomaa.

– Seurakunnan Toimitalo on 
aivan kirkon vieressä. Täältä voi 
tulla pyytämään ovien avaamista 
tutustumista varten.

Suosituimmat kirkot ovat 
valtateiden varrella
Satomaa uskoo kävijöiden vähyy-
den johtuvan siitä, että kirkko on 
syrjässä reiteiltä. 

Sama on huomattu Siikalat-
van seurakunnassa. Tänä kesänä 
avoinna ovat Piippolan kirkko se-
kä juhlavuottaan viettävä Rantsi-
lan kirkko.

– Pulkkilassa ja varsinkin Py-
hännällä kävijämäärät olivat vä-
häisiä. Kestilän kirkko ei ollut vii-

me vuonna avoinnakaan, kertoo 
lähetyssihteeri Marketta Taipa-
leenmäki.

Iisalmentien varressa sijaitse-
vassa Piippolan kirkossa kävijöi-
tä oli kesän aikana 344. Piippolas-

sa myös kirkon tapulissa sijaitse-
va museo houkuttaa vierailijoita.

– Paikalla pysähtyy paljon lin-
ja-autoja, joten määrä voi olla 
isompikin, Taipaleenmäki arvioi.

Moni linja-auto on Piippolan 
kohdalla heti aamusta, joten tänä 
kesänä kirkon ovet aukaistaan jo 
kello 9 aiemman kello 10 sijaan.

Vaikka tiekirkkoja on avoin-
na vähemmän, Siikalatvan seu-
rakunta palkkasi saman verran 
kesätyöntekijöitä kuin aiemmin. 

– He kaikki pääsevät puistotöi-
hin, Taipaleenmäki kertoo.

ELSI SALOVAARA

Rauhan Tervehdyksen levikkialueen 
tiekirkkojen esittelyt osoitteessa 
www.rauhantervehdys.fi.

A r k i s t o  /  K a t j a  K i i s k in e n

Kirkkojen tarkemmat aukioloajat ja tiedot kirkkojen palveluista voi tarkastaa 
osoitteesta www.tiekirkot.fi.
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Juhla syntyy vähemmästäkin
 Juhlaruoan valmistaminen sujuu myös keskivertokokilta, 
sanovat ruoanlaiton ammattilaiset

Hyvä kotiväki, älkää säi-
kähtäkö, jos kevään yli-
oppilas tai kesän konfir-
moitava ehdottaa juhla-

ruoaksi tortilloja tai hampurilaisia. 
Kyllä sekin sopii, tuumivat ou-

lulaisen henkilöstöravintola Pok-
kisen catering-alan ammattilaiset 
Hilkka Karilainen, Sari Kukko-
nen, Mari Kiiveri ja Marja Perälä. 

Pokkisen naisten mielestä juh-
latunnelmaa voi luoda korean 
tarjonnan sijaan kauniilla katta-
uksella. 

– Tähän aikaan vuodesta pöy-
dän silmänruokaa pystyy lisää-
mään helposti luonnosta saata-
villa oksilla, koivunvarvuilla tai 
kevätkukilla, naiset sanovat. 

Onnistuneen juhlan tae ei ole 
suuri budjetti, Pokkisen väki ko-
rostaa.

Tänä keväänä monissa ko-
deissa joudutaan järjestämään 
kevään ja kesän juhlia laskemal-
la tarkasti, mihin rahat riittävät. 
Esimerkiksi irtisanomiset ki-
ristävät kotien taloutta ja useat 
elintarvikkeet ovat aiempaa kal-
liimpia.

 
Pienet asiat kertovat, että
vieraita on odotettu 
Vieraanvaraisuus syntyy pienis-
tä asioista.

Ruoanlaittotaitojaan
ei tulisi vähätellä
Television ruokaohjelmat ja ruo-
kablogit netissä saattavat nostaa 
rimaa ruoanlaitossa. Ammatti-
laiset rohkaisevat seiskanleipo-
jia tarttumaan kauhanvarteen it-
setunto kohdillaan: omaa pysty-
mistään ei kannata vähätellä.

He muistuttavat, ettei täyte-
kakun tarvitse olla ”suklaaruu-
sukkeilla koristeltu”, jotta se olisi 

juhlamieltä luova. 
– Tavallinen täytekakku mar-

joilla on hyvä valinta, Mari Kii-
veri sanoo.

Hilkka Karilaisen mielestä eri-
tyisruokavaliota noudattaville on 
kohteliasta olla tarjolla enemmän 
kuin yhtä lajia. Teenjuojat ovat 
usein otettuja, kun juoma on val-
miiksi haudutettu.

Karilainen luottaa siihen, että 
ihmiset auttavat mielellään toi-

Tähän aikaan vuodesta 
pöydän silmänruokaa 
voi lisätä helposti 
luonnosta saatavilla 
oksilla, koivunvarvuilla 
tai kevätkukilla.

Sari Kukkonen (vasemmalta lukien), Mari Kiiveri, Hilkka Karilainen ja Marja Perälä sanovat, että kesän juhliin kotiin voi hankkia leivonnaisia, kuten pikkuleipiä, myös suoraan kaupasta tai kotileipomosta. Moni asia tulee 
halvemmaksi kuitenkin tehdä itse. 

– Kun kotia siistitään, pöytä-
liinat silitetään ja kengät kasa-
taan nurkkaan nätisti – siitä al-
kaa juhlan tunto, Hilkka Karilai-
nen sanoo.

Karilaisen mukaan nykyinen 
elämäntyyli sallii sen, että liinat 
ovat eri paria, kuten astiatkin. 
Siksi niitä on helppo pyytää lai-
naa tuttavilta. 

– Juhlien järjestäminen ei tar-
koita kaappien perinpohjaista 
perkaamista. Asiat paisuvat hel-
posti mielissämme juhlia järjes-
täessä, Marja Perälä tietää koke-
muksesta.

Pokkisen väen mukaan ”poh-
jalaisen pitopöydän” sijaan juh-
laruoka voi olla keitto tai kiusaus 
ja kotitekoiset sämpylät.  

Voileipäkakku on komeaa 
juhlatarjottavaa, mutta sille tu-
lee hintaa raaka-aineineen, Sari 
Kukkonen toteaa.

siaan juhlien järjestelyissä, kun 
vain avuntarve uskallettaisiin sa-
noa ääneen.

– Voi miettiä myös, voisiko jo-
kin järjestö olla apuna, jos per-
heessä ei jostakin syystä onnis-
tu juhlavalmistelut omin voimin, 
hän tuumii.

RIITTA HIRVONEN

R i i t t a  H i r vo n e n

Juhlavieraan mielestä hyvä 
tunnelma on kaikkien vastuulla

Rauhan Tervehdys kysyi Ou-
lun Kastellissa asuvalta Sirk-
ka Kaikkoselta, mistä hänen 
mukaansa syntyy hyvä juhla. 

Kaikkonen toteaa, että jokainen 
vieras tekee osaltaan tilaisuudesta 
onnistuneen.

– Pieni puhe, runo tai laulu on ki-
va ohjelmanumero. Kun kaikki jut-
televat toisilleen, yhdessäolosta tulee 
hyvää. 

Juhlapukeutumisesta Kaikkosella 
on mielipide:

– Uusien, hienojen vaatteiden si-
jaan minusta on tärkeämpää, että 
juhlittavalla on puhtaat vaatteet. Kun 

sankari ei ole yli- eikä alipukeutunut, 
kertoo se vieraiden arvostamisesta.

Kaikkonen on huomannut, että – 
toisin kuin ennen – juhlia järjeste-
tään nykyisin paljon myös muualla 
kuin juhlittavan kotona.

– Tiloja vuokrataan ja voidaanpa 
juhla viettää ulkomaillakin. Omien 
lasteni juhlat olivat aina kotona, mut-
ta lapsenlapsia kiinnostavat synttä-
rijuhlat ”hoplopeissa”. Sehän sopii, 
mutta silloin juhlavieraiden määrä 
pitää rajata kustannusten vuoksi.

– Maailma muuttuu, niin myös 
juhlinta, eläkkeellä oleva Kaikkonen 
toteaa.

Sirkka Kaikkonen on 
tehnyt itse monet 
juhlat ja osallistunut 
myös useisiin muiden 
järjestämiin juhlahetkiin.
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Virsiä tai iskelmää 
Vapaaehtoiset laulajat ovat palvelutaloissa odotettuja vieraita

Palvelutalot ja hoitolaitokset 
ovat paikkoja, joissa seura-
kuntien työntekijät vierai-
levat säännöllisesti. Toisi-

naan heillä on mukanaan myös 
vapaaehtoisia, jotka haluavat ilah-
duttaa musiikin keinoin. 

Oululaisen Karjasillan seura-
kunnan kirkkokuorolaiset ovat 
kiertäneet laulavina ystävinä ke-
väästä lähtien. Kolme kuorolais-
ta kerrallaan on mukana seura-
kunnan työntekijän pitämissä 
hartaushetkissä, ja yhdessä laule-
taan virsiä. 

Toimintaa on suunniteltu jo 
vuosia, mutta kimmoke aloitta-
miselle tuli maaliskuussa Rauhan 
Tervehdyksessä julkaistusta mie-
lipidekirjoituksesta, jossa patis-
tettiin erityisesti kanttoreita te-
kemään enemmän vierailuja lai-
toksissa asuvien vanhusten luo. 

Karjasillalla kuorolaiset 
mukaan hartauksiin
Karjasillan kirkkokuorolai-
set Pirkko Joutsenoja, Marjat-
ta Pulkkinen ja Maija Häkkinen 
tekivät ensimmäisen vierailunsa 
Kaukovainiolla sijaitsevaan Uit-
tokotiin.  

Pastori Mirjami Dutton piti 
hartauden ja oli miettinyt siihen 
sopivia virsiä. Sen jälkeen laulet-
tiin asukkaiden toivevirsiä, va-
paaehtoiset kertovat hartaushet-
ken ohjelmasta. 

Vierailun lauluosuus päätet-
tiin Suvivirteen. Se kaikui edelli-
siä virsiä moniäänisemmin.

Paula Mikkonen on saapunut 
yhdessä vapaaehtoisten kanssa 
Tuiran palvelukeskukseen Kan-
gastielle. Tupa on jo täynnä. Vä-
keä on saapunut myös talon ul-
kopuolelta. 

Tällä kertaa paikalla on jopa 
seitsemän vapaaehtoista. Kuusi 
laulajaa Tuiran seurakunnan seni-
oreiden laulupiiristä ja haitarissa 
oululaisille tuttu Pertti Haipola. 

– Meille laulajille on aivan iha-
na mennä paikalle, kun tiedetään, 
että meitä odotetaan. Toisinaan 
ollaan oltu Paulan kanssa kah-
destaankin, Mäki toteaa. 

Kultaisia klassikoita 
ja arpajaisjännitystä
Kaikkiin pöytiin on jaettu vihko-
sia, joista löytyy sanoja tuttuihin 
kotimaisin iskelmiin ja kansan-
lauluihin. 

– Kumpi lauletaan, Satulinna 
vai Satumaa? kysyy Haipola.

Satumaa voittaa huutoäänes-
tyksen helposti. Jari Sillanpään 
reilun kymmenen vuoden takai-
sella hitillä on vielä matkaa Rei-
jo Taipaleen ikivihreän kanna-
tukseen. 

Tunteella vedetään ”Sä kuu-
lut päivään jokaiseen...” Veteraa-
nin iltahuudon jälkeen monessa 
silmäkulmassa kimmeltää. Lau-
luhetki päätetään Rauli Badding 
Somerjoen Paratiisiin. 

Sitten juodaan kahvit. Niiden 
aikana diakoni Paula Mikkonen 
ja vapaaehtoiset pitävät arpajai-
set. Aimo Mäki lausuu samana 

aamuna riimittelemänsä runon 
kahvista. Väki hyrähtelee kup-
piensa ääressä.

Vapaaehtoisetkin
kaipaavat rohkaisua
Tuirankartanossa asuva Anja 
Stenroos kertoo, että hän osal-
listuu kaikkeen talon ohjelmaan. 
Nuoruudesta tuttujen laulujen 
laulaminen on mieleistä teke-
mistä.

– Sitä kun on jäänyt yksin, niin 
pitää päästä toisten joukkoon, 
hän toteaa. 

Paula Mikkonen on huoman-
nut, että moni haluaisi ilahduttaa 
vanhuksia mutta tarvitsee siihen 
pientä rohkaisua.

– Jos vain sanoo, että mene 
sinne laulattamaan, meneminen 
jää helposti. Olen lähettänyt va-
paaehtoisille valmiiksi tuttujen 
laulujen sanoja ja koettanut kysel-
lä jälkikäteen, miten on mennyt.

Myös vapaaehtoisten hyvin-
vointia on ajateltava. 

– Joka päivä olisi kutsua jon-
nekin päin, mutta vapaaehtoisil-
lekaan ei saa tuputtaa liikaa vas-
tuuta.

ELSI SALOVAARA

Oulun ev.lut. seurakunnat etsivät 
laulutaitoisia vapaaehtoisia 
muistisairaiden tueksi. Tehtävään 
annetaan koulutus maanantaina 
7.9. klo 18–19 Keskustan 
seurakuntatalossa. Lisätietoja 
ilmoituksessa sivulla  15.

Tämä on hyvä 
harrastus 
eläkeläiselle.

Aimo Mäki

Marjatta Pulkkinen opastaa oikean virren löytymisessä Kaukovainion Uittokodissa. Pastori Mirjami Dutton piti asukkaille hartauden.

– Sieltä jostain ne sanat tule-
vat. Suu liikkuu, vaikka ääntä ei 
ehkä kuulukaan. Tuttuus on tär-
keää muistisairaille vanhuksille, 
Pirkko Joutsenoja kertoo havain-
noistaan.

Saman he ovat huomanneet, 
kun kuorolaiset ovat käyneet esi-
merkiksi joulun alla laulamassa 
palvelukodeissa. 

– Tällainen ympärivuoti-
nen toiminta on aiemmin jää-
nyt suunnitelmien asteelle. Nyt 
olemme tästä oikein innoissam-
me, kertoo kuoron puheenjohta-
ja Marjatta Pulkkinen. 

Tuirassa seniorit 
laulavat senioreille
Tuiran seurakunnassa esimer-
kiksi seniorien laulupiirin aktii-
vit kiertävät palvelutaloissa. 

– Joka kerralla ei ole edes mu-
kana seurakunnan työntekijää, 
vaan vapaaehtoiset kiertävät hy-
vin itsenäisesti, kiittelee dia-
koniatyöntekijä Paula Mikko-
nen.

Yksi heistä on Aimo Mäki, jo-
ka on ollut mukana vapaaehtoise-
na vuodesta 2004. 

– Tämä on hyvä harrastus elä-
keläiselle, hän naurahtaa. 

Häämusiikkia 
esitellään 
Oulujoella
Rakastetut häämarssit ja häi-
hin sopivat yksinlaulut soivat 
sunnuntaina 24.5. kello 15 al-
kaen Oulujoen kirkossa. 

Urkumusiikin puolelta kuul-
laan Toivo Kuulan, Felix Men-
delssohnin, Erkki Melartinin, 
Richard Wagnerin ja Edvard 
Elgarin säveltämät häämarssit. 
Konserttiohjelmassa on myös 
muita viime vuosina suosituik-
si tulleita urkukappaleita. 

Häämusiikkimatinea on 
kaikkien Oulun evankelis-lute-
rilaisten seurakuntien yhteinen 
konsertti. Paikalla on kantto-
reita kaikista seitsemästä seu-
rakunnasta. 

Häämusiikkiin voi tutustua 
myös osoitteessa: www.oulun-
seurakunnat.fi/haat. 

Puolustusvoimat 
marssii Oulussa
Puolustusvoimain lippujuhlan 
valtakunnallinen paraati järjes-
tetään tänä vuonna 4.6. Oulus-
sa. Paraatin teemana on: Puo-
lustusvoimat – valmiutta ja puo-
lustuskykyä koko Suomessa.

Paraatiin osallistuu noin 1200 
henkilöä ja 90 ajoneuvoa. Ohi-
marssin moottoroidut osat mars-
sivat ensimmäistä kertaa ns. tais-
teluosastokokoonpanossa.

Paraatikatselmus järjeste-
tään Raatin liikuntakeskuksen 
kentällä ja ohimarssi Merikos-
ken silloilla. 

Paraatipäivänä voi lisäksi 
tutustua ohjusveneeseen Top-
pilan satamassa ja kalustonäyt-
telyyn Kuusisaaressa sekä seu-
rata taitolento- ja toimintanäy-
töksiä. Päivä huipentuu illalla 
MILjazz-konserttiin. 

Yleisö toivotetaan tervetul-
leeksi seuraamaan tapahtumia.

Paraatia voi seurata myös 
verkossa: Puolustusvoimat.fi/
lippujuhla15.

Tuirassa kuullaan 
Barokkimessu 
Pyhän Luukkaan kappelissa 
vietetään Barokkimessua 24. 
toukokuuta kello 10.

Messussa ovat mukana 
kanttorit Anu Arvola-Greus, 
Katri Sippola ja Tommi Hek-
kala, viulisti ja viulunsoiton 
opettaja Sinikka Ala-Leppi-
lampi, viulisti Laura Kangas 
ja sellisti Juhana Ritakorpi.

Messussa muun muassa 
kuullaan Ritakorven soitta-
mana osa J.S. Bachin soolosel-
losarjasta.

Hekkala laulaa Et in Spiri-
tum Sanctum -aarian saman 
säveltäjäneron h-mollimessus-
ta ja Arvola-Greus G.F. Hände-
lin Se per colpa di Donna infeli-
ce oratoriosta La Resurrezione.

Messun toimittaa ja saar-
naa seurakuntapastori Jonna 
Piirainen. Kappalainen Juha 
Valppu avustaa.

E l s i  S a l ovaa ra
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• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

Hautauspalveluita

Pateniemen seurakuntata-
lon viimeistä ehtoollisju-
malanpalvelusta vietetään 
helluntaina, eli sunnun-

taina 24. toukokuuta kello 12 al-
kaen. 

Herukassa Taskisentiellä si-
jaitseva, Pateniemen kirkkona-
kin tunnettu seurakuntatalo pu-
retaan tämän vuoden aikana. Jää-
hyväismessun päätteeksi kirkko-
sali poistetaan tästä käytöstä.  

Messun jälkeen tarjotaan kirk-
kokahvit, joiden aikana kuullaan 
musiikkiesityksiä ja puheenvuo-
roja, jotka liittyvät Pateniemen 
seurakuntatalon historiaan. Pa-
teniemen diakoniapiiri järjestää 
arpajaiset, jossa palkintona on 
kaksi herkkukoria. Arpajaisten 
tuotto menee alueen vähävarais-
ten perheiden taloudelliseen tu-
kemiseen. 

Toiminta siirtyy 
Palokkaan parkettitielle
Päätös Pateniemen seurakunta-
talon purkamisesta pohjautuu 
Oulun yhteisen kirkkovaltuus-
ton linjaratkaisuun, jonka mu-

kaan seurakuntayhtymän ta-
lous turvataan pääasiassa tilois-
ta ja kiinteistöistä luopumalla. 

Vuonna 1958 rakennetun 
seurakuntatalon käytön jatka-
minen olisi vaatinut mittavan 
remontin kohteen sisäilmaon-
gelmien ja yleisen huonon kun-
non vuoksi. 

Pateniemen kirkkoa käytetään 
vielä jäähyväismessun jälkeen 
koululaiskirkkoihin. Kesäkuun alusta 
lähtien Pateniemen seurakuntatalolla 
ei ole enää mitään toimintaa. 

Kuusiaita katoaa 
Tyrnävän kirkolta

Tyrnävän kirkkoristeyk-
seen tulevan liikenneym-
pyrän vuoksi kirkon aita 
joudutaan uusimaan. Ny-

kyinen kuusiaita on kirkon pää-
portilta sankarihaudan kohdalla 
olevalle portille asti liikennealu-
een puolella. 

Aita on muutoinkin huono-
kuntoinen, joten tässä vaiheessa 
aidan uusiminen on luontevaa. 

Kirkkotarhan ympärille suunni-
tellaan metalliaitaa. 

Samassa yhteydessä tarkastel-
laan myös puuston harventamis-
ta, jotta kirkkoa saadaan parem-
min näkyviin kyläkuvassa. 

Kirkkoon ja kirkkotarhaan 
kohdistuvat olennaiset muutok-
set, kuten aidan uusiminen, tu-
levat kirkkohallituksen päätet-
täväksi.

Yhdistykset

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

Herännäis-/Siionin virsiseurat: to 21.5 klo 18.30 Raili ja Tapani Kankaalla, 
Pietiläntie 7, Utajärvi, pe 22.5 klo 18.00 Asta Valanteella, Tuulimyllyntie 7 
A 5, Pudasjärvi, su 24.5 klo 18.00 Mirjan ja Maunon tuvalla Ruukissa, 
to 28.5 klo 18.00 Pattijoen Pappilassa
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: to 21.5 klo 18.00 Johanna Rantalalla, 
Viestikatu 10 B  41, Oulu
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 24.5. klo 17 Seurat Heino Kouva.
Su 31.5. klo 17 Seurat Esko Leinonen.
Ti 2.6. klo 18 Siivoustalkoot.

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Kohtaamispaikka-ilta tänään klo 18. 
Kotiseurat tänään klo 18 Poukella, 
Veturitie 8, Ari Juntunen, Eeva Pouke.
Bible Power -kerho pe 22.5. klo 18. 
12-14 v. tytöille.
Aamurukouspiiri tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Isokatu 11, OULU   Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354   Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

1900 € 
85 € 

Kauniit, edulliset 
kivet ja pronssit 

www.HautakiviHalvemmalla.fi 

GSM: 045 109 1809 
E-mail: hautakivi@ 
hautakivihalvemmalla.fi 

105 € 

480 € 

860 € 

118 € 

Myydään hautakiviä

ilmoitusaineistot osoitteeseen: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Pateniemen seurakuntatalossa 
jäähyväismessu helluntaina

Aloite puuttuu seurakuntarajoihin

Miksi Ylikiimingin ja 
Yli-Iin seurakunnat 
kuuluvat Oulujoen 
seurakuntaan eivät-

kä Kiimingin seurakuntaan, jo-
ka on maantieteellisesti niitä lä-
hempänä? 

Kysymys voisi olla esimerkki 
selvityksestä, josta on tehty aloi-
te Oulun yhteiselle kirkkoval-
tuustolle.

Oulun seurakuntayhtymän 
seurakuntarajojen toimivuutta 
päätettiin tarkastella jo vuon-
na 2013, kun neljän seurakun-
nan yhtymä laajeni monikunta-
liitoksen seurauksena kolmella 
seurakunnalla. Asiasta haluttiin 
kuitenkin ensin saada kokemuk-

sia muutaman vuoden ajalta.
Aloitteen mukaan seurakun-

tarajat eivät nykyisellään välttä-
mättä palvele mielekkäällä ta-
valla seurakuntatoimintaa. 

Aloitteessa huomautetaan, 
että rajakysymys on tätäkin laa-
jempi asia eli rajatarkastelussa 
pitää huomioida myös vuonna 
1966 tehdyt seurakuntarajat. 

Tuolloin Oulussa oli kolme 
jäsenmäärältään samansuu-
ruista, noin 22 000 hengen seu-
rakuntaa, kun Oulujoella oli jä-
seniä noin 9 000. 

Vaikka kaupunki on kasvanut 
viime vuosikymmenet voimak-
kaasti, seurakuntien rajoihin on 
tehty vain pieniä tarkistuksia, 

aloitteessa todetaan.
Oulun tuomiokirkkoseu-

rakunnan seurakuntaneuvos-
ton tekemää aloitetta käsitel-
lään Oulun yhteisessä kirkko-
neuvostossa torstaina 21. tou-
kokuuta.

Samassa selvityksessä on tar-
koitus tarkastella myös yhty-
män toiminnallisen rakenteen 
mielekkyyttä ja ajankohtaisuut-
ta. Se tarkoittaa muun muassa 
pohdintaa siitä, mitkä tehtävät 
kuuluvat tulevaisuudessa yhty-
mälle ja mitkä Oulun paikallis-
seurakunnille.

RIITTA HIRVONEN

Tavoitteena on, että Patenie-
men suuralueelle rakennetaan 
uusi seurakuntatalo tai kappeli 
vuosien 2020–2023 aikana. Si-
jainniksi kaavaillaan tällä het-
kellä Pateniemenrantaa. 

Tuiran seurakunta vuokraa 
ensi syksystä lähtien Palokan 
palvelukeskuksesta Parketti-
tieltä tilan alueen kerhotoimin-
taa ja rippikoulutyötä varten. 
Suurempien yleisötilaisuuksien 
järjestelyssä pyritään tekemään 
yhteistyötä alueen muiden toi-
mijoiden kanssa. 

– Halusimme antaa seu-
rakuntalaisille mahdollisuu-
den tulla jättämään jäähyväi-
set tälle rakennukselle. Samal-
la voimme katsoa yhdessä koh-
ti tulevaisuutta. Vaikka seura-
kuntatalo puretaankin, seura-
kunta ei lähde mihinkään Pa-
teniemen alueelta, kertoo Tui-
ran kirkkoherra Niilo Pesonen.  

Lisää Pateniemen kuulumisia 
Tuiran seurakunnan aukeamalla 
sivuilla 12–13. Seurakunnan oma 
palsta sivulla 19.

A r k i s t o  /  E l s i  S a l ovaa ra

Tyrnävän kirkko on tulevaisuudessa 
paremmin ohikulkijoiden ihasteltavana 
kun kuusiaita vaihtuu metalliseen.
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Palautteet ohjelmista: p. 044 3161 563 / Mervi Päivärinta (ma–pe),
Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, PL 122, 90101 OULU
Ohjelmatiedot ja jutut verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/verkkokirkko

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 24.5. klo 10 Salpausselän 
seurakunnan jumalanpalve-
lus Lahdesta. Virret: 135, 125, 
571:1-4, 462:1,3
Klo 11 Ortodoksinen liturgia 
Pyhän Kolminaisuuden kated-
raalista Oulusta.
Su 31.5. klo 10 Koulukirk-
ko Oulujoen kirkosta. Virret: 
571:1-3, 720, 135. Äänitetty 26.5.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 15.10 ja uusintana maanan-
taisin kello 11.05.
Su 24.5. klo 10 Helluntaipäivän 
messu Tyrvään Pyhän Olavin 
kirkosta, Sastamalasta.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 24.5. klo 8.45 Helluntaipäi-
vän Radiopyhäkoulun pitää 
lastenohjaaja Petra Kalapudas.  
klo 10 jumalanpalvelus Kemin 
kirkosta
Su 31.5. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa Tuiran seurakunnan 
lastenohjaaja Marja Raatikai-
nen kertoo kolmiyhteisestä Ju-
malasta. 
Klo 10 messu ja diakoniavih-
kimys Oulun tuomiokirkosta.  

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 24.5. ja 31.5. klo 10 juma-
lanpalvelus Oulun tuomiokir-
kosta.

 

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 24.5. klo 8.45. Helluntai-
päivän Radiopyhäkoulun pitää 
lastenohjaaja Petra Kalapudas.   
Klo 10 messu Karjasillan kir-
kosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kerrotaan Rotuaa-
rin Suvivirsi soikoon -tapahtu-
masta. Haastattelussa on dia-
koniatyöntekijä Heidi Karvonen.  
Su 31.5. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa Tuiran seurakunnan 
lastenohjaaja Marja Raatikai-
nen kertoo kolmiyhteisestä Ju-
malasta. 
Klo 10 sanajumalanpalvelus 
Oulunsalon kirkosta. Virret: 
131, 134, 733, 567 ja 571:1,3,4
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kerrotaan Läm-
sänjärven ja Hietasaaren Las-
tenpäivistä.
Uusinta ke 27.5. klo 15.15.  

Taivaan kellot, enkelkuoro, 
kutsui rauhaan lapsen maan. 
Tuskan myrskyn jälkeen tulla, 
Jeesuksesi luokse sait. 
Sulle aukes taivaan portit, 
itkit viime kyyneleen. 
Helmaan hellään painoit pääsi, 
taisteluissa uupuneen. 

Marja-Terttu Tolamo

Aulikki Salojärvi (os. Heiskari) 
9.5.1944–22.1.2015

Sisareni Aulikki syntyi jat-
kosodan jälkeen vanhem-
piemme kolmantena lap-
sena. Aulikin jälkeen syn-

tyi vielä 10 sisarusta, joista minä 
olen syntynyt kuudentena.

Vanhempamme olivat tulleet 
Tervolaan Petsamon evakkoina, 
ja perustaneet tilan Varejoki-ni-
miselle kylälle. Me lapset teimme 
maatilan töitä heti kun kynnelle 
kykenimme. Äitimme oli usko-
vainen ihminen, ja lapsena pää-
simme usein hänen mukanaan 
seuroihin.

Vartuttuaan Aulikki lähti kar-
janhoitokouluun. Siellä hän tapa-
si Erkin, jonka kanssa alkoi seu-
rustella. Valmistuttuaan hän sai 
työpaikan karjakkona Kiviran-
nan lastenkodista.

Aulikki ja Erkki avioituivat 
1962 ja yhteiselämän he aloittivat 
lapsuudenkotimme vinttihuo-
neessa. Ari-poika syntyi 1964.

Myöhemmin perhe muutti Ro-
vaniemelle. Toista lasta odottaes-
saan heille tuli ero. Aulikki jäi 
pienen pojan ja vielä syntymättö-
män lapsensa kanssa keskenään.

Tämä oli nuorelle Aulikille 
erittäin raskasta aikaa. Äitiyslo-
maakin hän pystyi pitämään vain 
kaksi viikkoa. Isäni käskystä mi-
nä lähdin 16-vuotiaana Aulikil-
le avuksi, jotta hän saattoi kulkea 
töissä.

Kun Aulikki lähti Helsinkiin 
tätimme kahvilaan töihin, isäm-
me kehotti Aulikkia jättämään 

Arin hoitoon mummolaan. Hel-
singistä ei kuitenkaan löytynyt 
hoitopaikkaa yksivuotiaalle Tui-
jalle, niinpä Aulikki toi Tuijan 
mummolaan ja otti Arin mu-
kaansa. Kesälomansa Aulikki 
vietti mummolassa, jotta sai olla 
pienen tyttärensä kanssa.

Tuija kasvoikin mummolas-
sa aikuiseksi asti, ja muutti myö-
hemmin Helsinkiin lähemmäksi 
äitiään sekä kahta veljeään. Au-
likki oli saanut tähän mennessä 
toisen pojan, Timon. Helsingissä 
Tuijasta ja Aulikista tuli läheiset.

Tuija oli uskovaisen mummon 
hoivissa saanut uskonsiemenen 
sieluunsa jo lapsuudessa, niinpä 
hän kylvi tätä siementä äidilleen-
kin, puhuen hänelle Jeesuksesta. 

Viime lokakuussa Aulikin ol-
lessa sairaalassa, Tuija oli taas 
kertonut äidilleen Jeesuksesta. 
Aulikki oli todennut: ”En ole vie-
lä siinä pisteessä”.  

Vuoden vaihduttua Aulik-
ki totesi: ”Nyt olen siinä pistees-
sä”. Aulikki myös kyseli tyttärel-
tään: ”Uskotko tosiaan, että Jee-
sus kuoli ristillä?”, johon Tuija sa-
noi: ”Uskon”. 

Tuon puhelun aikana Aulikki 
myös kertoi halunsa saada arkku-
hautauksen, ja antaa omalta äidil-
tään saamansa ison kultareunai-
sen Raamatun tyttärentyttärel-
leen Pauliinalle. 

Kolme päivää myöhemmin 
Aulikin maallinen matka päät-
tyi. Uskomme, että Jumala kuuli 
Aulikin hädän, ja otti hänet Tai-
vaan kotiin.

Kiitos kaikille Aulikkia ja hä-
nen puolisoaan muistaneille. 

AIRI HEISKARI
Kirjoittaja on vainajan sisko

Aulikki Salojärvi (os. Heiskari) 
9.5.1944–22.1.2015

Muistokirjoitus

Muut seurakunnat

Su 24.5. klo 18 sunnuntain kokous.
Ke 27.5. klo 18 kotirukouskokous 
Similällä, Katjakuja 2, Kempele 
Tervetuloa.www.kempele.svk.fi

Su 24.5. klo 13.00 LÄHETYSTILAISUUS, 
vieraana Sirkka Hautaniemi ja 

vietnamilaisten lauluryhmä
Ke 27.5. klo 19.00 SANAN JA 

RUKOUKSEN ILTA
Su 31.5. klo 11.00 JUMALANPALVELUS

Ke 3.6. klo 19.00 SANAN JA 
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 22.5. klo 19.30 VALO – ilta. La 23.5. klo 11-13 
Soppaa ja Evankeliumia, Toppila Center, Paaka-
katu 2. Su 24.5. klo 11 Jumalanpalvelus. Marko 
Halttunen, Fresh – nuoret aikuiset. Seimi ja lasten-
kokoukset. Su 24.5. klo 17 International Service. 
Ma 25.5. klo 18 Sykarin kaivolla – ilta naisille.  

Ti 26.5. klo 18 Toppilan Majakan rukousilta, Paakakatu 3. Ke 27.5. klo 19  
Ystävän paikka. Anja Nousiainen, Aila Pyörälä, Jari Virtanen. Pe 29.5. klo 18 
Fresh - cafe. Pe 29.5. klo 19 Summerfest. Junnut, Valo ja Fresh yhdessä.  
La 30.5. klo 18 Toppilan Majakka – ilta, Paakakatu 3. Su 31.5. klo 11 Jumalan-
palvelus. Juan Castillo, Heikki Kurki, Pirkko Junnila, Ulla Rasinkangas. Ti 2.6. klo 18 
Toppilan Majakan rukousilta, Paakakatu 3. Ke 3.6. klo 19 Jumalan kohtaamisen 
ilta. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. TERVETULOA!  www.uskotv.fi 

Oulun Kotiseurakunta
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta
www.oulunkotiseurakunta.net

Olet sydämellisesti tervetullut 
profeetaalliseen iltaan, Oulun Koti-
seurakuntaan la 30. 5. Klo 18:00.
Sanassa Marie Licciardo.
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta, Oulu.

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Su 24.5. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhä-
koulu. Vierailijana Esa Pieniniemi. Klo 13 kannatusryhmä.
Ma 25.5. klo 13 Maanantaikerho.

Ti 26.5. klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila. 
To 28.5. klo 13 raamattu- ja rukouspiiri, klo 17.30 Opiskelijapiste. Yhdessäoloa 
ja kahvittelua. Täyttä opintotukea saavillla mahdollisuus saada elintarvikekassi.
Kevään viimeinen opiskelijapiste.
Pe 29.5. klo 18 Kansainvälinen ilta- International Evening. Esittelyssä Ecuador, 
nuorisopastori Juan Castillo. Kevään viimeinen kansainvälinen ilta.
Su 31.5. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu. Puhuu 
luutnantti Markku Tulander, aiheena Hengen lahjat. Jumalanpalveluksessa osas-
toon vihitään uusi sotilas. Kirkkokahvit, tervetuloa! 
KESÄKUU
La 6.–su 7.6. LÄHETÄ TULESI! Pelastusarmeijan Oulun osaston 120-vuotis 
juhlaviikonloppu! 

To 21.5. klo 19 Lähde-ilta, Daisy Öster, Eija Soini, aihe: “Golgatan veressä on 
voima”. Pe 22.5. klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 24.5. klo 11 Aamukirkko, 
pyhäkoulu, Saints`Club, Risto Wotschke, Juha Pätsi, musiikki: Noomi Keto-
nen. Ti 26.5. klo 10 Äitimiitti & taaperotapaaminen. To 28.5. klo 19 Rukous-
ilta, Pekka Tuominen. Pe 29.5. klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 31.5. klo 11 
Aamukirkko, pyhäkoulun ja Saints’s Clubin päättäjäiset, Kari Heikkinen, 
Henri Tuhkala, musiikki: Maruska Lindeman. Tervetuloa!

OULUSSA
046 6604 685 

Maahantuonti, Myynti ja vuokraus:  PARAS HINTA- / LAATUSUHDE 
Kuusiluoto oy  | KehittäjänKatu 16  |  04440 järvenpää  |  info@apuajoneuvo.fi

LIIKKUMISEN APUVÄLINEET
apuajoneuvo.fitutustu lAAJAAN MAllistooN:

tilAA EsitE:

S
 H

 O
 P

 R
 I

 D
 E

 R
®

778NR  2200,-

888WA    
1900,-

040 1244 282

889Xl   
3300,-

“Juuri sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen Poika on 
tullut etsimään ja pelastamaan. “ (Luuk. 19:10.)
Pe 22.5. Jumala toimii -tapahtuma klo 12 - 18. 

La 23.5. klo 12 - 18. Vierailijana Henry Rooth Habby Handysta  Helsingistä 
(ei jumalanpalvelusta kirkolla). 
La 30.5. klo 11 sapattijumalanpalvelus ja todistuksia. Tervetuloa sanankuulolle!

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta
http://oulu.adventist.fi 

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267
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Joel 3: 1-5 
- Tämän jälkeen on tapahtuva,
että minä vuodatan henkeni
kaikkiin ihmisiin.
Ja niin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat,
nuorukaisenne näkevät näkyjä,
vanhuksenne ennusunia.
Myös orjiin ja orjattariin
minä vuodatan henkeni noina päivinä.
Minä annan teidän nähdä merkkejä
taivaalla ja maan päällä:
verta, tulta ja savupatsaita.
Aurinko pimenee,
kuu värjäytyy vereen,
ennen kuin koittaa Herran päivä,
suuri ja pelottava.
Mutta jokainen, joka huutaa avukseen Herran 
nimeä, pelastuu.
Siionin vuori ja Jerusalem
on turvapaikka,
niin Herra on luvannut.
Ne, jotka Herra kutsuu,
ne pelastuvat.

Ap.t. 2: 1-13
Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki 
yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta 
kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, 
ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. 
He näkivät tulenlieskoja, kuin kieliä, jotka 
jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. 
He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat 
puhua eri kielillä sitä, mitä Henki antoi heille 
puhuttavaksi.
    Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli 
tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä 
taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle 
kerääntyi paljon väkeä, ja hämmästys valtasi 
kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa 
kieltään. He kysyivät ihmeissään: ”Eivätkö nuo, 
jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? Kuinka me 
sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme 
kieltä? Meitä on täällä partilaisia, meedialaisia 
ja elamilaisia, meitä on Mesopotamiasta, 
Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja 
Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, 
Egyptistä ja Libyasta Kyrenen seudulta, meitä on 
tullut Roomasta, toiset meistä ovat syntyperäisiä 
juutalaisia, toiset uskoomme kääntyneitä, meitä 
on kreetalaisia ja arabialaisia - ja me kaikki 
kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme 
Jumalan suuria tekoja.”
    He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeissään 
he kyselivät toinen toiseltaan: ”Mitä tämä 
oikein on?” Mutta jotkut pilkkasivat: ”He ovat 
juovuksissa, makeaa viiniä täynnä.”

Musiikki voi viedä taivaaseen
Usein ihmettelen, kuinka rohkeasti opetuslapset perustivat seurakuntia. Heillä oli vai-
keutenaan sekä oma pelkonsa vihamielisessä, Jeesuksen surmanneessa ympäristössä, 
että oman syntyperänsä rajoite: He puhuivat vain äidinkieltään. 

Jumala antoi Henkensä näihin miehiin ja naisiin, ja jollain tapaa he kykenivät kes-
kustelemaan ja puhuttelemaan ihmisiä, jotka olivat kotoisin aivan muualta. Tämä tun-
tuu ihmeeltä. 

Kun mietin sitä omalle kohdalleni, rakkain musiikki tulee lähelle tuota helluntain 
kokemusta.  Musiikki kuuluu jokaiselle, kaikenikäisille, kaikkiin kulttuureihin. Jokai-
nen ymmärtää sen omalla tavallaan.  Sen synty voi olla kaukana monin tavoin, mutta 
musiikki voi ylittää kaikki rajat. 

Kaunis, rakas musiikki voi olla myös pyhää, jos se kertoo Pyhästä. J.S. Bachia on 
luonnehdittu viidenneksi evankelistaksi. Hän on pukenut säveliksi, tunteiksi ja tun-
nelmiksi Kristuksen elämän, kärsimyksen, kuoleman ja ylösnousemuksen salaisuuden. 
Bachin julistuksesta vakuuttuakseen ei tarvitse osata saksaa. Minulle Bachin kuunte-
leminen on sama kuin saisin avata ikkunan taivaaseen asti.

Ensi pyhänä vietämme kirkon syntymäpäivää Pyhän Luukkaan kappelin Barokki-
messussa meille monelle rakkaan herra Bachin ja muiden apostolien ja ammattimuu-
sikoiden seurassa.  Olet sinne perheväkesi kanssa lämpimästi tervetullut. Jos et pääse, 
anna helluntaina hetki aikaa hengelliselle mielimusiikillesi. Ehkä koet, miten Jumalan 
Henki koskettaa sielusi pohjaan asti. 

JONNA PIIRAINEN
varhaiskasvatuksen ja perhetyön pappi

Tuiran seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 24.5.2015
Psalmi: Ps. 68:5-11
1. lukukappale: Joel 3:1-5
2. lukukappale: Ap.t. 2:1-13
Evankeliumi: Joh. 3:16-21
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Tuiran seurakunta 
Pateniemessä

Nämä Rauhan Tervehdyksen sivut on tar-
koitettu sinulle Pateniemessä tai sen lä-
hialueella asuva kirkon jäsen. Kuulut 
Tuiran seurakuntaan, jonka pohjoista 

aluetta asuinalueesi on.  
Pateniemen kirkko, joka on viralliselta nimel-

tään Pateniemen seurakuntatalo, tullaan purka-
maan kuluvan vuoden aikana. 

Seurakuntatalon purkamispäätös ei ollut help-
po. Purkaminen oli kuitenkin ainut järkevä rat-
kaisu rakennuksen huonosta kunnosta johtuen. 
Lisäksi Oulun ev.lut. seurakunnat joutuvat vä-
hentämään kiinteistöjään talouden kiristyessä. 

Seurakunta ei kuitenkaan lopeta tai vähen-
nä toimintaansa alueella. Pateniemen seura-
kuntakoti poistuu käytöstä toukokuun lopus-
sa. Toiminta siirretään vuokratiloihin Parketti-
tie 3:seen. 

Paikka on nimetty Palokan seurakuntataloksi. 
Tulevaisuudessa Pateniemen ja Rajakylän alueel-
le rakennettaneen Pateniemenrantaan tila, johon 
alueen toiminnot keskitetään.

Pateniemen seurakuntatalossa vietetään jää-
hyväismessua 24.5.2015 kello 12. Tilaisuus saat-
taa herättää haikeutta, mutta samalla toivoa ja 
luottamusta tulevaisuuteen sekä ennen kaikkea 
Jumalaan. Tervetuloa paikalle!

NIILO PESONEN
kirkkoherra

Palokka Parkettitiellä on 
alueen uusi seurakuntakeskus

Tuiran seurakunnan 
pohjoisten alueiden toi-
mipaikoissa tapahtuu 
muutoksia, kun Pate-

niemen seurakuntakeskus pu-
retaan.  

Siellä aiemmin kokoontu-
neet ryhmät jatkavat pääasiassa 
aivan Pateniemen keskuksessa 
sijaitsevassa Palokan seurakun-
takeskuksessa, osoitteessa Par-
kettitie 3. 

Osa toiminnoista siirtyy Ra-
jakylän seurakuntakotiin ja 
myös tilamahdollisuuksia Ri-
taharjussa selvitellään.

Jumalanpalvelukset
Jatkossa lähin kirkko on Pyhän 
Luukkaan kappeli Linnanmaal-

la. Rajakylän seurakuntakodis-
sa pidetään myös jumalanpal-
veluksia.

Lapset ja perheet
Perhekerhot kokoontuvat se-
kä Rajakylässä että Palokas-
sa. 4–5-vuotiaiden kerhot ko-
koontuvat syksystä lähtien Pa-
lokassa. 

Preparitoiminta, koululais-
ten puuhakerho ja varhaisnuor-
ten kerhot käynnistyvät syksyllä 
Palokassa. Lisäksi järjestetään 
tyttö- ja poikailtoja.

Diakonia
Palokassa alkaa syksyllä seura-
kuntakerho eläkeläisille. 

Pateniemi-Herukka-alueen 

diakoniapiiri kokoontuu jatkos-
sa pääasiassa Palokan tiloissa.

Myös mahdollisuuksia jon-
kinlaiseen diakoniatyön päi-
vystykseen selvitellään.

Työttömien ruokailut jatku-
vat entiseen tapaan Rajakylässä.

Harrastukset ja kerhot
Rajakylässä järjestetään koh-
taamisiltoja kerran kuukaudes-
sa. Raamattupiiri aloittaa myös 
Rajakylässä.

Syksyn suunnittelu on vielä 
kesken, joten seuraa ilmoittelua 
Rauhan Tervehdyksessä!

Osa Pateniemen alueen työntekijöistä yhteiskuvassa. Taustalla punavalkea Palokan palvelukeskus. Kuvaan eivät ehtineet 
pastori Riitta Louhelainen, nuorisotyöntekijä Pekka Jarkko sekä lastenohjaajat Anu Hannula ja Marja Raatikainen.

Jukka Kolmonen
pastori

Heli Mattila
diakoni

Katri Sippola
kanttori

Sami Riipinen
diakoni Armi Häyry

seurakuntamestari

E l s i  S a l ovaa ra

Tekoja oman alueen hyväksi
 Pateniemen ja Herukan alueen diakoniapiirissä kukaan ei pomota 

S irkka on sellainen koukku, 
hän se meidät tänne hou-
kutteli, toteavat nauraen 
Tuulikki Hämälä ja An-

neli Ijäs ystävästään Sirkka Kar-
jalaisesta. 

Kaikki kolme kuuluvat Pate-
niemen ja Herukan alueella toi-
mivaan diakoniapiiriin. Sirkka 
on ollut mukana jo 1970-luvulta 
saakka, Anneli ja Tuulikki tulivat 
mukaan muutamia vuosia sitten.

Kaikilla kolmella on pitkät si-
teet alueelle. Ijäs on ollut pate-
lalainen vuodesta 1977 lähtien. 
Sirkka Karjalainen muutti sinne 
jo vuonna 1956.

Tuulikki Hämälä, tyttönimel-
tään Annala, taasen on synty-
nyt nykyisin Herukkaan kuulu-
van Piimäperän alueella. Miehen-
sä kanssa hän rakensi talon Risu-
niityn puolelle.

– Kävin rippikoulun aika-
naan Haukiputaan seurakunnas-
sa, mutta meidän pojat ovat jo sitä 
ikäluokkaa, että he ovat päässeet 
ripille Pateniemen seurakuntata-
lossa, hän kertoo. 

Sehän tuntuu 
melkein siltä kuin 
kotiinsa menisi, 
kun diakoniapiiri 
on koolla.

Sirkka Karjalainen

een seurakuntalaisille, etenkin lä-
hellä asuville vanhuksille, Anne-
li Ijäs toteaa.

Kokoontumisissa käydään pii-
riä vetävän diakonin kanssa läpi 
mihin tilaisuuksiin ja millaisiin 
tehtäviin tarvitaan vapaaehtoisia. 

Oman seurakunnan diakonia-
työtä tuetaan järjestämällä myy-
jäisiä ja arpajaisia. Piiriläiset ovat 
mukana myös vanhainkodeissa 
pidetyissä hartaushetkissä. 

Kotikäyntejä järjestetään ystä-
viä kaipaavien yksinäisten van-

Sirkka Karjalainen, Anneli Ijäs ja Tuulikki Hämälä viihtyvät diakoniapiirissä. Kolmikko käy myös samassa jumpassa Honkapirtillä. 

Parhaimmillaan 
kaksikin piiriä
Diakoniapiiri on aloittanut toi-
mintansa 1960-luvulla. Alussa se 
kokoontui kodeissa, sittemmin 
1958 rakennetussa Pateniemen 
seurakuntatalossa. 

Tuulikki Hämälän vanhem-
mat ovat myös aikanaan osal-
listuneet diakoniapiirin toimin-
taan. 

– Muistan, kun silloinen dia-
koni Raili Toppinen kävi jopa au-
tolla hakemassa vanhempani ko-
toa, Hämälä muistelee.

Sirkka Karjalaisen aloittaessa 
diakoniapiirejä oli kaksi. 

– Toinen piiri kokoontui päi-
visin ja meille työssä käyville oli 
oma piiri iltaisin.

Koolla 
kerran kuussa
Nykyisin diakoniapiiri kokoon-
tuu noin kerran kuussa päiväsai-
kaan. Pateniemen seurakuntata-
lo puretaan kesällä ja jatkossa ko-
koontumispaikkana on Palokan 
seurakuntakeskus. 

– Olen iloinen, että toiminta 
keskittyy yhteen paikkaan. Pa-
lokka on keskeisellä paikalla alu-

Haluatko 
mukaan 

diakoniapiiriin? 
Ota yhteyttä diakoni

Heli Mattilaan,  
p. 040 574 7145, 
heli.m.mattila

@evl.fi.
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Polunpolkijat 
muuttavat syksyllä
 Lippukunnassa jatkaa ainakin 9 ryhmää

Lippu nousee salkoon seu-
rakuntatalon pihassa. Pa-
teniemen Polunpolkijoiden 
lippukunta on kokoontunut 

viettämään kevätjuhlaa viimeistä 
kertaa tutulla paikalla. 

– Lippukunta perustettiin ai-
kanaan, jotta alueen lapsilla olisi 
harrastusmahdollisuuksia lähellä 
kotia. Alusta alkaen olemme ko-
koontuneet täällä, kertoo Pate-
niemen Polunpolkijoiden perus-
taja Sisko Hakalin. 

Tuolloin elettiin vuotta 1978. 
Hakalinin lapset olivat 7- ja 
10-vuotiaita. Oma koti oli raken-
nettu kirkon naapuriin.

– En ollut itse ollut päivää-
kään partiossa, joten kanta-
pään kautta piti kaikki oppia, 
hän kertoo.

Suuri kiitos Hakalinin mu-
kaan kuuluu seurakuntien par-
tiotyöntekijä Veikko Pehko-
selle ja nuorisotyöntekijä Lauri 
Issakaiselle, joilta saatiin suuri 
tuki perustamisessa. Alkuinnos-
tus kaikilla oli suuri, niin alueen 
asukkailla kuin perustajillakin.

Hakalinin kanssa samalla ka-
dulla aiemmin asuneet Tomi ja 
Mervi Hillukkala ovat tulleet 
mukaan Polunpolkijoihin, kun 
vanhimmat lapset Lauri ja Mart-
ta menivät sudenpentuihin.

 – Kuopuksemme Venla oli 
kaksivuotias ollessaan ensimmäi-
sen kerran partioleirillä, ja siitä 
on pian neljä vuotta, he muiste-
levat.

Vanhemmat lähtevät usein 
mukaan leireille, vaikka eivät sen 
kummemmin partiota harrastai-
sikaan. Hillukkalat ovat kuiten-
kin innostuneet mukaan, ja mo-
lemmat ovat toimineet ryhmän-
vetäjinä. 

Lippukunnanjohtaja Outi 
Visuri toivottaa kirkkosalissa 
kaikki juhlijat tervetulleeksi. 
Koska seurakuntatalo on mää-
rätty purettavaksi, hän tietää, 
että osallistujia kiinnostaa tu-
levaisuus. 

– Se on varmaa, että partio-
toiminta ei lopu, Visuri lupaa. 

Uusi partiokolo joudutaan 
kuitenkin etsimään. Lippu-
kunnanjohtaja muistuttaa ko-
lon olevan muutakin kuin ko-
koontumispaikka. 

– Kolo siirtää partion arvo-
pohjaa eteenpäin. Siellä ovat 
omat huonekalut ja liput sekä 
symboliikka seinillä. 

Visuri on iloinen, että lip-
pukunnan taustayhteisö, Tui-

ran seurakunta, on luvannut 
lippukunnalle tilaa Palokan 
seurakuntakeskuksesta. 

Lippukunnan toiminta on 
viime vuosina kasvanut, mikä 
tuo kuitenkin haasteita: jokai-
selle ryhmälle olisi löydyttävä 
uusi kokoontumistila. 

– Uskomme, että asiat saa-
daan rullaamaan syksyllä, kun 
toiminta taas alkaa. Ehkä se 
puuttuva partiokolokin löytyy 
jossain vaiheessa.

ELSI SALOVAARA

Katso kuvakansio juhlasta www.
facebook.com/rauhantervehdys.
Lisätietoa lippukunnasta www.
pateniemenpolunpolkijat.net.

Tiistaina 12. toukokuuta Pateniemen seurakuntatalossa pidettyyn kevätjuhlaan osallistui noin 90 henkeä. Edessä selin 
lippukunnanjohtaja Outi Visuri.

Mervi ja Tomi Hillukkala, sekä Lauri ja Venla (edessä) 
harrastavat koko perheen voimin partiota. Kuvasta puuttuu 

Martta, joka ei päässyt juhlaan, koska oli keräämässä leirikoulurahoja.

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra

Tekoja oman alueen hyväksi
 Pateniemen ja Herukan alueen diakoniapiirissä kukaan ei pomota 

husten luo. Yhteisvastuukerääji-
näkin on päivystetty.

– Ensimmäisenä adventtisun-
nuntaina olemme perinteises-
ti tarjonneet itse tehdyt torttu-
kahvit täällä Pateniemessä, rou-
vat kertovat.

Hyvässä 
hengessä 
Vuosikymmenten varrella osallis-
tujina on heidän mukaansa ollut 
paljon Pietilöitä ja Nikkilöitä, joi-
ta asuu runsaasti alueella. 

Sirkka Karjalainen, Anneli Ijäs ja Tuulikki Hämälä viihtyvät diakoniapiirissä. Kolmikko käy myös samassa jumpassa Honkapirtillä. 

Mikä saa olemaan vapaaehtoi-
sena vuosikymmeniä?

– Meillä on todella hyvä henki. 
Sehän tuntuu melkein siltä kuin 
kotiinsa menisi, kun diakoniapii-
ri on koolla, Sirkka Karjalainen 
kommentoi. 

Anneli, Sirkka ja Tuulikki toi-
vottavat lämpimästi tervetulleek-
si kaikki kiinnostuneet.

– Meillä ei ole pomottelijoita, 
vakuuttaa Anneli Ijäs. 

ELSI SALOVAARA

E l s i  S a l ovaa ra
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Menot Oulun seurakunnissa 21.5.–4.6.2015

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sovitaan Oulussa kunkin seurakunnan omassa 
kirkkoherranvirastossa. 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten 
toimitusten sopimista varten ma–pe klo 9–16. 

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tila-
varaukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Palveleva puhelin
p. 01019 0071 su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.
Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa pai-
kallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytet-
täessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin 
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisäl-
lytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Puusepänkatu 4, 2 kerros.
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 

Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653

Isokatu 17, 90100 Oulu
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Mari Tuokkola, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Vs. Kansainvälisentyön pastori 
Stiven Naatus, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori 
Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs. 
Marjaana Rantakeisu, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Isokatu 17, 90100 Oulu
ajanvaraus ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, 
p. 044 3161 557 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Ei tarvitse olla koulu-
lainen, päästäkseen 
laulamaan Suvivirt-
tä! Oulun seurakun-

nat kutsuvat oululaisia vei-
saamaan Suvivirttä tiistai-
na 26. toukokuuta.

Suvivirsi soikoon! -ta-
pahtumat tuovat Oulun ja 
Kempeleen ev.lut. seura-
kuntien työntekijöitä muun 
muassa kauppojen ja ostos-
keskusten edustoille tapaa-
maan ihmisiä ja laulamaan 
suvivirttä. Muun muassa 
Rotuaarilla, Ideaparkissa, 
Zeppelinissä ja Kiimingin 
torilla järjestetään erilaisia 
Suvivirsi-tapahtumia.

 Rotuaarin lavalla ja sen 
edustalla on ohjelmaa kel-
lo 15–17. Suvivirsi kajah-
taa tasatunnein kello 15, 16 
ja 17. 

Mukana päivässä ovat 
Mikko Lankinen, Balet-
tikoulu Sinikellon nuoret 
tanssijat, Myllytullin kou-
lun koululaisia, Oulun seu-
rakuntien puhallinorkeste-
ri sekä tuomiokirkkoseura-

”Jo joutui armas aika…”
 Suvivirttä veisataan ensi viikolla eri puolilla Oulua 

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Meeli Sonja 
Adelia Myllyoja, Aune Inke-
ri Saarinen, Neea Sofia Hum-
masti.
Haukipudas: Lenni Eliel 
Ruuska, Simo Ilmari Ylimar-
timo, Paavo Olavi Lammas-
saari, Seena Alvina Lohilahti, 
Aada Lilja Olivia Liedes, Jes-
sica Inka Pauliina Sipola, Ee-
mil Aatos Malinen, Iina Elise 
Tiri, Jimi Lucas Veteläinen, El-
li Helinä Löppönen.
Karjasilta: Iivo Veli Tapa-
ni Eteläinen, Valpuri Annik-
ki Helppikangas, Kiia Inkeri 
Hinkkala, Emilia Jenniina Hir-
vonen, Aida Kristiina Hyväri, 
Alisa Maaria Hämäläinen, El-
sa Annika Kivioja, Minja Vil-
helmiina Myllymäki, Vilho 
Elmeri Poikkimäki, Sara Elina 
Pöyskö, Ville Mikael Pöyskö, 
Sanni Hilma Hellevi Sankala, 
Ville Aleksanteri Tervo, Eve-
na Lili Beliaev, Paulus Pentti 
Vilhelm Hakasalo, Otso Veli 
Juhani Kalaja, Minerva Hel-
mi Elisa Mantere, Hilma An-
nikki Panuma, Noel Patrik 
Pesonen, Aino Edith Antin-
tytär Savukoski, Daniel Ju-
hani Talvitie.
Kiiminki: Janette Iina-So-
fia Rova, Matilda Ruusa So-
fia Kakko, Vilho Holger Alva-
ri Hietala, Aimo Sakari Nousi-
ainen, Nelli Vilma Maria Väi-
sänen.
Oulujoki: Roope Heikki Pet-
teri Hyry, Leo Markus Inke-
roinen, Elias Sakari Kivelä, 
Vuokko Salme Maria Raati-

kunnan työntekijöitä tavat-
tavissa juttelua varten.  Ti-
laisuuden juontaa Mikko 
Salmi. Tarjolla on munk-
kikahvit.

Päivän tavoitteena on 
paitsi kerätä rahaa hyvän-
tekeväisyyteen Suvivirren 
avulla, myös kohdata seu-
rakuntalaisia arjen kes-
kellä. 

kainen, Loke Otto Rasmus-
sen, Topi Oskari Sokero, Ot-
to Elmeri Turunen, Elias Ar-
vi Aukusti Alatalo, Kasper 
Tapio Klasila, Elvira Angeli-
ca Miikki.
Oulunsalo: Eetu Micke Ilma-
ri Leinonen, Livia Alesia Saar-
ni, Sara Alina Tervonen, Nii-
la Benjamin Tuomela, Liinus 
Otso Elmeri Koskelo, Kasperi 
Armas Benjamin Törmänen.
Tuira: Enni Helmi Elisabeth 
Flyktman, Ossian Valtte-
ri Haapa-aho, Isla Aino Su-
sanna Ikonen, Asta Johanna 
Tuulikki Jakkula, Pinja Lilian-
ne Korpua, Joel Juhani Kris-
tian Kurtti, Lumi-Lilja Nanni 
Alina Kääriäinen, Emilia Miia 
Sofia Maijala, Tuukka Juha-
ni Maijala, Venla Iisa Olivia 
Naisniemi, Alvar Rikhard Os-
kari Penttilä, Aksel Olavi Vih-
tori Tainio, Alma Siviä Tölli, 
Reko Richard Antero Heikki-
nen, Siiri Eveliina Johansson, 
Beada Isabella Jussila, Niilo 
Timo Tapio Muikkula, Peppi 
Vuokko Aurora Nevala, Har-
riet Aile Marjatta Niittyvuo-
pio, Aapo Eino Eemeli Pihla-

– Haluamme kohdata, 
kuunnella, keskustella ja 
kysellä ihmisten ajatuksia 
ja toiveita, sanoo Kiimin-
gin kirkkoherra ja  yhteisen 
kirkkoneuvoston puheen-
johtaja Pauli Niemelä. 

Hänen kokemuksen-
sa mukaan ihmiset tulevat 
mielellään juttelemaan. 

– Tapahtumat ovat poi-

kineet hyviä keskusteluja 
aiheesta tai aiheen vieres-
tä, pinnalta tai syvemmäl-
tä. Ne ovat tärkeitä arkipäi-
vän kohtaamisia.

Suvivirsi soikoon! -ta-
pahtumilla kerätään va-
roja kehitysmaiden lapsi-
en ja nuorien koulutuksen 
hyväksi Kirkon Ulkomaa-
navun kautta. Vuoden 2015 
Suvivirsi-kampanjan tuo-
tolla korjataan ja rakenne-
taan Kambodzhaan koulu.

Tietoa kaikista Oulun 
seurakuntien suvivirsita-
pahtumista löytyy osoit-
teesta www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumat ja si-
vuilta 15–20.

Haluamme 
kohdata, kuunnella, 
keskustella ja 
kysellä ihmisten 
ajatuksia ja toiveita.

Pau l i  N i e m e lä

jakangas, Lukas Onni Oska-
ri Rantala, Meea Alexandra 
Sergejeff.

Vihityt
Tuomiokirkko: Jouni Juhani 
Ahola ja Riina Birgitta Räsä-
nen, Erik William Tahkola ja 
Joanna Katariina Kellokoski, 
Jarno Anttoni Rentola ja Kat-
ri Heleena Kokko.
Haukipudas: Pauli Johan Ee-
mil Urpilainen ja Sini Jennii-
na Kaarivaara, Juha-Matti 
Olavi Tiri ja Tiina Maria Pa-
jari, Marko Eero Tapani Lei-
nonen ja Miia Annukka Kok-
konen.
Karjasilta: Ville Juhani Saa-
renpää ja Henna Kristiina 
Narva, Markus Tapani Käyrä 
ja Susanna Pia Annikki Aho-
pelto, Antti Samuel Illikainen 
ja Janika Maaria Kinnunen, 
Aleksi Mikael Ronkainen ja 
Alice Maria Kaarina Saarnio.
Kiiminki: Simo Petteri Nousi-
ainen ja Riina Johanna Kurtti.  
Oulujoki: Jarkko Olavi Vää-
räniemi ja Maria Linda Sofia 
Riekki.
Oulunsalo: Sampo Juhani 

Salmela ja Päivi Maria Anita 
Myllyoja, Kalle Petteri Turti-
nen ja Sonja Pauliina Nissilä.
Tuira: Matias Petteri Vuorma 
ja Laura Emilia Ylikulju, Aki 
Markus Nikula ja Mira Kaste-
helmi Puronhaara, Otto To-
pias Järvinen ja Emmi-Lotta 
Junttila.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Veli Kauko 
Henrikki Tervonen 64, Mat-
ti Jouko Juhani Vuorela 68, 
Eino Akseli Kukkonen 85, Ei-
la Esteri Ollila 80, Maija-Liisa 
Otvas 84, Anja Irma Marjatta 
Ukkola 68.
Haukipudas: Paula Alma Se-
rafiina Liedes 93, Helga Edit 
Kaukua 87, Kari Juhani Au-
ranaho 51.
Karjasilta: Kaarlo Johan-
nes Lindfors 83, Terttu An-
na Kaarina Timlin 66, Eine 
Kyllikki Hahto 96, Anja Inke-
ri Kemola 85, Tuula Kaarina 
Laukka 65, Ahti Asser Raati-
kainen 82.
Kiiminki: Sinikka Mirjami 
Bask 81, Osmo Veli Järvelä 61, 
Reino Jaakko Tuohimaa 84.
Oulujoki: Jorma Tapani Rii-
kola 61, Aino Piri 94.
Oulunsalo: Matti Henrikki 
Metso 79, Aira Liisa Karin-
kanta  79, Erkki Tapio Rusa-
nen 57.
Tuira: Eila Saima Katariina 
Heinola 92, Salme Linnea 
Karjalainen 86, Taisto Ka-
lervo Räihä 62, Suoma Iree-
ne Ketola 84, Elma Kaarina 
Rautio 84, Daisy Birgitta Vä-
limäki 84.

w
w

w
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Suvivirsi-tapahtuma Rotuaarilla toukokuussa 2013. Juontajana Heli 
Haapalainen, esiintymässä Soiva Siili ja Oulujoen lapsikuoro aCorde 
ja Mikko Salmi.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a
Keskustan srk-talo
Isokatu 17
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2
Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Torstain pitkä raamattupiiri 
to 21.5. klo 9–12, Vanha pap-
pila. Luemme aamupäivän 
aikana Markuksen evanke-
liumin luvut 12–16. Lisätieto-
ja Anna-Mari Heikkinen. 
Raamattupiiri to 21.5. klo 15,  
Intiön seurakuntakoti. Jyrki 
Vaaramo. 
Hiljaisuuden rukoushetki to 
21.5. ja 28.5. klo 18  Keskustan 
seurakuntatalo, Lilja. NNKY ja 
Sinapinsiemen ry. Hiljaisuut-
ta, rukousta, Taize-lauluja. 
Aamupiiri la 23.5. ja 30.5. klo 
10, Vanha pappila. Juha Ter-
vaskanto. 
Messu su 24.5. klo 10,  Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja avus-
taa Jouko Lankinen. 
Kanttorina Hen-
na-Mari Sivula 
ja urkurina Lau-
ri-Kalle Kallun-
ki. Tuiran kama-
rikuoro, johtaa 
Risto Laitinen. 
Lähetys www.vir-
tuaalikirkko.fi. 
Messu su 24.5. klo 14,  
Heinätorin seurakuntata-
lo. Toimittaa Ari-Pekka Met-
so ja kanttorina Henna-Ma-
ri Sivula. 
Raamattupiiri ke 27.5. klo 17,  
Heinätorin seurakuntatalo.
Diakonian vihkimysmessu 
su 31.5. klo 10, Oulun tuo-
miokirkko. Johtaa piispa Sa-
muel Salmi, toimittaa Mat-
ti Pikkarainen, saarnaa Han-
nu Rahikainen. Kanttorina 

Henna-Mari Sivula ja urku-
rina Emilia Soranta. Kiimin-
gin poikakuoro Pohjantäh-
det, johtaa Ulla Metsänhei-
mo. Lähetys www.virtuaali-
kirkko.fi ja Radio Pooki. 
Messu su 31.5. klo 17, Heinä-
torin seurakuntakoti. Litur-
gia Olavi Rimpiläinen ja saar-
na Samuel Korhonen.
Messu su 31.5. klo 14, Intiön 
seurakuntakoti. Jyrki Vaara-
mo ja Henna-Mari Sivula. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Keskustan perhekerho to 
21.5. ja 4.6. klo 10, Keskus-
tan seurakuntatalo.
LAULUPUU Taaperoikäisten 
musiikkikerho to 21.5. klo 
15, Pyhän Tuomaan kirkko. 

Intiön perhekahvila 
ma 25.5. ja 1.6. klo 

10, Intiön seu-
rakuntakoti. 
Meillä voit ha-
lutessasi vain 
piipahtaa tai 
viettää koko 

yhteisen ajan. 
Perhekahvilas-

sa on mukana Tea 
Lakkala. 

Tiistai Tupa ti 26.5. klo 
13.30,  Keskustan seurakun-
tatalo. Mukana nuoriso-
työnohjaaja Kaija Siniluoto, 
p. 050 5249 779. 
Heinäpään perhekerho ti 
2.6. klo 10, Heinätorin seura-
kuntatalo. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihdetyön diakoniatyönte-

kijän päivystys to 21.5. ja 28.5. 
klo 11, Keskustan seurakunta-
talo. Keskustelua, ohjausta. 
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma 25.5. ja 
1.6. klo 9–11 p. 044 3161 419 
tai käymällä Isokatu 17. Ko-
tikäyntipyynnöissä voitte ol-
la yhteydessä suoraan oman 
alueen työntekijään. 
Työttömien ja vähävaraisten 
ateria ke 27.5. klo 11, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Hinta 2 €. 

Harrastukset ja kerhot
Matalankynnyksen raamis 
to 21.5. ja 4.6. klo 18,  Jössen-
sali. Pohdintaa on virittämäs-
sä pastori Jouko Lankinen. 
Nuorten pelikahvila pe 22.5. 
klo 18–22 Vanhan pappilan ki-
vijalka, käynti Isokadun puo-
lelta. Pelikahvila, vapaata seu-
rustelua erilaisten pelien mm. 
biljardin merkeissä. 
Silmukka ke 27.5. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. Li-
sätietoja antaa Anna-Mari 
Heikkinen, p. 040 5752 718.
Eläkeläisten kesäkerho to 
28.5. ja to 4.6. klo 12.30, Inti-
ön seurakuntakoti. Vetäjänä 
Jaana Toska-Tervola.

Käy tykkäämässä!
www.facebook.com/rauhantervehdys

Ehtookellot  
ja iltarukous 
(Vesper)
lauantaina 30.5. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa

Tule hiljentymään lauantain ehtookelloihin ja kirkon 
ikivanhaan laulettuun iltarukoushetkeen, Vesperiin.

Muistisairaille etsitään 
laulavia ystäviä 
Oulun ev.lut. seurakunnat etsivät laulutaitoisia vapaa-
ehtoisia muistisairaiden tueksi.
Laulavaksi ystäväksi voi lähteä kuka tahansa laulutai-
toinen, joka haluaa palvella muistisairaita laulun ja mu-
siikin avulla.
Tehtävään annetaan koulutus maanantaina 7.9. 
klo 18–19 Keskustan seurakuntatalossa. Tilaisuuteen 
ovat tervetulleita myös jo mukana olevat laulajat.

Mukaan voi ilmoittautua 
osoitteessa www.suurellasydamella.fi, 
Markku Palosaarelle p. 044 316 1420 
tai oman seurakunnan yhteyshenkilölle.
Haukiputaan seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Johanna Kerola, p. 045 1393 993
Kiimingin seurakunta: 
kanttori Jarkko Metsänheimo, p. 0400 487 187
Oulunsalon seurakunta: 
Seurakuntapastori Jukka Joensuu, p. 044 745 3847.
Oulun tuomiokirkkoseurakunta: 
diakoniatyöntekijä Kirsi karppinen, p. 044 788 4127
Oulujoen seurakunta: 
kanttori Leo Rahko, p. 040 7300 408
Tuiran seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Paula Mikkonen, p. 040 7235 880
Karjasillan seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Asta Leinonen, p. 040 5747 157

Lue juttu. s. 8.

Suvivirsi Soikoon! ti 26.5. klo 15–
17  Rotuaarin lava ja sen edusta. Tule avaa-
maan kesä laulamalla Suvivirttä ja muita ke-
säisiä lauluja. Mukana päivässä Mikko Lanki-
nen, Balettikoulu Sinikellon nuoret tanssijat, 
koululaisia, Oulun seurakuntien puhallinorkes-
teri ja Tuomiokirkkoseurakunnan työntekijöitä. 
Juontaa Mikko Salmi. Munkkikahvit. 
Päivässä kerrotaan Kirkon Ulkomaanaavun Suvivirsi-
kampanjasta, jonka tuotto kohdennetaan kehitysmai-
den lasten koulutukseen. Kampanjaan voi osallistua Ro-
tuaarilla lipaskeräyksen kautta. Voit osallistua myös toi-
minnallisiin rasteihin ja tulla juttelemaan työntekijöi-
den kanssa. Munkkikahvit 500:lle ensimmäiselle.

Ihan Paras Leiri 
1.–3.6. Vasamon leirikeskuksessa. 
Kesäistä menoa ja meininkiä 8–12-v. lapsille. Ohjelmas-
sa pelejä, leikkejä, askartelua ja seikkailua sisällä ja ul-
kona. Leiri on suunnattu ensisijaisesti Tuiran ja Tuomio-
kirkkoseurakunnan lapsille. Leirin hinta on 30 €, sisältä-
en matkat, ohjelman, majoituksen, ruuan ja tapaturma-
vakuutuksen. Mukaan mahtuu 20 lasta. Ilmoittautumi-
nen on avoinna 15.5. saakka netissä: www.oulunseura-
kunnat.fi hakusanalla Ihan Paras Leiri. Ilmoittautuneille 
lähetetään leirikirje n. viikko ennen leiriä. Leirillä muka-
na nuorisotyönohjaajat Kaija Siniluoto, p. 050 5249 779  
ja Pekka Jarkko, p. 040 5747 068.

Kirkonisäntien kokous 
to 21.5. 16.30–18.30 Oulun tuomiokirkon kryptassa. 
Kiinnostaisiko sinua olla mukana toimittamassa ja ke-
hittämässä jumalanpalvelusta? Kokouksessa jaetaan 
kesän kirkonisäntävuorot ja keskustellaan kirkonisän-
tien tehtävistä. Kirkonisännät toimivat Oulun tuomio-
kirkon vapaaehtoisina messuavustajina. Avustustehtä-
viä on monenlaisia mm. kolehdin kerääminen, virsikirjo-
jen jakaminen kirkon ovella, ehtoollisella avustaminen, 
kirkkokahvin keittäminen jne. Jokainen voi valita itsel-
leen sopivia tehtäviä. Lisätietoja Anna-Mari Heikkinen.

"Pian kukkivat 
omenapuut" 

-konsertti 
keskiviikkona 

27.5. klo 19 Keskustan 
seurakuntatalossa. 

Aarre Tikkanen 
laulu, Tuomas 

Korhonen piano.

Liikuttava      messu
sunnuntaina 24.5. kello 12 Hintan seurakuntatalossa.

Toimittaa kirkkoherra Satu Saarinen, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. Messu on lyhyt kestoltaan, pääpaino ei 
ole sanallisessa selityksessä, vaan kehollisessa koke-
muksessa, jota yhdessä nautittu ehtoollinen korostaa. 
Messun jälkeen lähdetään lenkille. Lämmittelyn ja kä-
velyn vetää hyvinvointiohjaaja Ride Elina Sarpola. Noin 
viiden kilometrin lenkki kulkee Oulujoen rantoja kier-
täen ja takaisin Hintaan. 
Lenkin jälkeen pullakahvit Hintan seurakuntatalolla. 

Lenkin vapaaehtoisella osallistumismaksulla kerä-
tään varoja Naisten pankin toiminnalle. Vapaaehtoi-
nen osallistumis- ja kahvimaksu sekä lahjoitukset Nais-
ten pankin toiminnalle joko kätei-
sellä tapahtumapaikalla tai viimeis-
tään tai 24.5. tilille IBAN Nordea 
FI63 17453000 132102 (Viesti: "Tai-
na 50v").  Lisätietoja erityispalvelu-
jen kirkkomuusikko, kanttori Taina 
Voutilainen, p. 044 3161 1729.

Kesäkahvila 
Cafe Krypta ja 

pieni käsityöpuoti 
avataan pe 22.5. 

ja on avoinna 
ma–to 10–20 ja 

pe 10–15.

Naisten illat 
Hietasaaren leirikeskuksessa keskiviikkoisin: 
3.6., 17.6., 1.7., 15.7. ja 29.7. klo 18–20. 
Ilta yhdessäolon merkeissä mm. keskustelua, 
saunomista,  makkaranpaistoa nuotiolla 
(omat eväät mukaan) ja hartaus. Illassa 
tarjotaan kahvi/tee pienen purtavan kanssa. 
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Menot Oulun seurakunnissa 21.5.–4.6.2015

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seura-
kunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Vakkurila, Wirkkula, 
Puttaan Tupa ja 
Vieraskamari
Kirkkotie 10

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Helluntain messu su 24.5. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Juha 
Tahkokorpi, saarnaa teolo-
giharjoittelija Jonna 
Karppinen, kant-
torina Jarkko 
Metsänheimo, 
kamarikuoro 
johtajana Nii-
na Ylikulju.
Tilkkutäkki-
messu su 24.5. 
klo 13 Jäälin 
kappelissa. Ks. il-
moitus.
Messu su 31.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Seija Lomma, kant-
torina Sari Wallin.
Raamattupiiri to 21.5. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyspiirin kevätretki ti 
26.5. Lähtö klo 12.30 Mon-
tin-salin edestä. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön taloudellisis-
sa asioissa ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 25.5. klo 
10–11 Kolamäen kerhohuo-
neella. Kevätkauden viimei-
nen ruokailukerta. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot, -kahvilat ja 
päiväkerhot ovat jääneet 
kesätauolle. Kts. kesäkerho- 
ja kesäkahvila ilmoitukset!

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 24.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Sami Puolitai-
val, saarna Jari Flink, kantto-
rina Hannu Niemelä, Hauki-
putaan Kirkon Kamarikuoro.
Sanajumalanpalvelus su 
24.5. klo 16 Martinniemen 
srk-kodilla. Toimittaa Jari 
Flink, kanttorina Kaisa Säk-
kinen. Kirkkokahvit.
Messu su 31.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Martti Hei-
nonen, saarna Leena Brock-
man, kanttorina Kaisa Säk-
kinen.
Gospelmessu la 23.5. klo 17 
kirkossa.

Lapsille ja
lapsiperheille

Lasten kevätkirkko to 21.5. 
klo 18 kirkossa. Ks. ilmoitus.
Kesäperhekerhot ti 2.6. klo 
10–11.30 Jokelassa, ke 3.6. 
klo 10–11.30 Martinniemen 
srk-kodilla ja to 4.6. klo 9.30–
11 Kellon srk-kodilla.

Harrastukset 
ja kerhot

Kevään viimeinen nuorten 
ilta la 23.5. klo 18–21 Vakku-
rilassa.
Nuorten järjestämä 
lähetystyön ke-
säkahvila avau-
tuu ke 3.6. klo 
12 Wirkkulas-
sa. Ks. ilmoitus.
Kirpputoripäi-
vät la 6.6. ja la 
13.6. klo 10–14 
Wirkkulassa. Vaat-

teita, astioita, kenkiä, 
koruja, kirjoja ja 

iloista kirppari-
tunnelmaa ul-
kona ja sisäl-
lä. Pöytävuok-
ra 5 €. Varauk-
set lähetyssih-

teeriltä, p. 040 
5014 764. Voh-

velikahvila on myös 

Esikkoryhmä tiistaina klo 
10–12 Jäälin kappelissa.
Ei oo mittään tekemistä -il-
ta alakouluikäisten perheille 
Suvelan leirikeskuksessa sun-
nuntaina 24.5. klo 17–18.30. 

Ilta tarjoaa perheille 
mukavaa yhteistä 

tekemistä ja yh-
dessäoloa. Voit 
pelata lauta-
pelejä, biljar-
dia, pingistä, 
askarrella eri-

laisia juttuja. 
Ulkona on nuo-

tio, joten voit ottaa 
mukaan omat makkarat 

ja paistella nuotiolla. 

Harrastukset ja kerhot
Naisten kasvuryhmä ti 26.5. 
klo 15 Suvilinnun lauluissa 
Kiimingin torilla. Tiedustelut 
Seijalta, p. 040 5793 247. 
Mielenterveyskuntoutujien
omaisryhmä ti 26.5. klo 13–

15 Kirkkopirtin nuortentila, 
Kirkonniementie 6, Kiimin-
ki. Keskusteleva vertaistuki-
ryhmä.   
Omaishoitajien ryhmä ke 
27.5. klo 13–14.30 Montin- 
sali, Kirkonniementie 6, Kii-
minki. Ryhmä on keskustele-
va vertaistukiryhmä. 
Muistisairautta sairastavi-
en ryhmä ke 27.5. klo 13–
14.30 Lähimmäisentuvalla, 
Kirkonniementie 6.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 24.5. 
klo 17 kevätjuhla ry:llä, Os-
mo Alamäki. Su 31.5. klo 17 
seurat ry:llä, Timo Määttä, 
Pekka Aittakumpu.

Perinteiset lasten kesäkerhot 
vuosina 2008–2011 syntyneille arkipäivisin 1.–12.6. Kirk-
kopirtillä ja Jäälin kappelilla aamu- tai iltapäiväryhmis-
sä (pe 12.6. vain aamupäiväryhmä). Aamupäiväryhmä 
kokoontuu klo 9–11.30 ja iltapäiväryhmä klo 12.30–15. 
Omat eväät mukaan. Ilmoittautuminen paikanpäällä las-
ta tuotaessa. Toiminta on maksutonta.  
Toiminnasta vastaavat seurakunnan lastenohjaajat se-
kä nuoret avustajat. Kyselyt lastenohjaajille, p. 040 7431 
902 / Kirkkopirtti ja 0400 835 374 / Jäälin kappeli.

Pohjantähdet 
ja Satakielet

-kuorojen 
kevätlaulajaiset 

su 24.5. klo 14 
seurakuntakes-

kuksessa.

Yhteisvastuukiitos 
Lämmin kiitos kaikille yhteisvastuukerääjille, 
latoarpojen ostajille ja myyjille sekä yhteis-
vastuutapahtumiin osallistuneille! Kiitos kaikille arpajais-
voittoja lahjoittaneille yksityisille ja yrityksille!
Latoarpajaisten arvonta suoritettiin Oulun poliisilaitok-
sella 4.5. Arvonnassa arpa suosi seuraavia: Liiterikehikko: 
Aki Haho, Aconin sählymaali: Tapio Kukko, Mocca Master 
-kahvinkeitin: Teija Hanhela, Vanilliinin lahjakortti: Arto 
Mäyrä, jalkahoitola Huoneen lahjakortti: Elli Korpela, tilk-
kupeitto: Ritva Alakärppä, virkattu matto: Hilkka Rauta-
koski, kampaamotuotepakkaus: Aili Mäkiniemi, neulot-
tu hartiahuivi; Jaana Kutilainen, Iittalan kivituikku: Riitta 
Lepistö, Yhteisvastuu-cd: Vanttu Jaara, Yhteisvastuupai-
ta: Eila Toppinen, Yhteisvastuunalle: Eija Keränen, Villasu-
kat: Aki Mäkiniemi ja Anna-Mari Kaskisen kirja: Reijo Äi-
jälä. Onnea voittajille!

Kesäkahvila aloittaa toimintansa perhekerhojen ja 
-kahviloiden jäätyä kesätauolle. Kesäkahvila toimii 1.–
12.6. klo 9–11.30 Jäälissä Jäälin kappelin nuorisotilassa ja 
Kiimingissä Vanhan koulun lähimmäisen tuvalla (os.Kir-
konniementie 6). Kesäkahvila on kohtaamispaikka kah-
vikupposen äärellä. Lämpimästi tervetuloa!

Tilkkutäkki-messu 
sunnuntaina 24.5. klo 13 Jäälin kappelissa.
Messu kaikenikäisille punaisen laulukirjan ja 
musaryhmän sävelin. Messu nuorten toteuttamana. 
Toimittaa teologiharjoittelija Jonna Karppinen, 
avustaa Juha Tahkokorpi, kanttorina Sari Wallin, 
musiikissa nuorten musaryhmän soittajia ja 
laulajia, Esa Arbelius, Sari Wallin. 

Retki Kuhmon kamarimusiikkipäiville
torstaina 23.7. Matkalla mukana kokenut Kuhmon kä-
vijä Leena Mikkonen ja kanttori Jarkko Metsänheimo. 
Lähtö aamulla klo 7.40 Kiimingin vanhan kunnantalon 
edestä ja ajetaan myös Oulun linja-autoaseman kautta 
klo 8. Mennessä kahvit Meriläisen kartanolla ja ruokailu 
Kuhmossa. Konsertit klo 16.15 ja 18.15, tasokkaat esiinty-
jät mm. kiiminkiläislähtöinen oopperalaulaja Virpi Räisä-
nen-Midht laulaa konsertissa. Paluu Kiiminkiin n. klo 23.
Matkan hinta 75 € sisältää matkan, kahvin, ruokailun ja 
liput kahteen konserttiin sekä vakuutuksen. Matkalle 
otetaan 40 osallistujaa, ilmoittautumiset 15.6. mennes-
sä Leena Mikkoselle p. 040 7543 151, leena1.mikkonen@
pp.inet.fi. Jarkko-kanttori, p. 0400 487 187. 

Lastenkevätkirkko 
torstaina 21.5. klo 18 kirkossa. 

Kirkkohetkessä seuraamme Joosefin jännittävää 
elämää. Kertomus esitetään keppinukeilla. 

Päiväkerholaiset laulavat.

Nuorten järjestämä lähetystyön 

kesäkahvila 
avautuu ke 3.6. klo 12 Wirkkulassa. 

Kahvila on avoinna 
maanantaisin, tiistaisin, 

keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12–15 
sekä torstaisin klo 17–20. 

Tarjolla kahvia, teetä ja vohveleita. 
Tervetuloa iloiseen kesäkahvilaan!

w
w

w
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avoinna kirpparin aikana. 
Tuotto seurakuntamme lä-
hetystyölle.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro ma 25.5. klo 10–
11 srk-keskuksessa. Toiminta 
jää kesätauolle.
Diakonian puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–11 talou-

dellisen avun hakemiseksi, p. 
044 7310 232.

Musiikkitilaisuudet
Oulun seurakuntien hää-
musiikkimatinea helluntai-
na 24.5. klo 15 Oulujoen kir-
kossa. Tämä on ainoa hää-
musiikkitilaisuus Oulussa tä-
nä keväänä. Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy ja sinne ovat 
kaikki tervetulleita. Juontaa 
kanttori Hannu Niemelä.

Muut menot
Kirkkoherranvirasto suljet-
tu ke 27.5.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 31.5. klo 14 
Kultasimpussa ja klo 17 srk-
keskuksessa. Kello: seurat la 
23.5. klo 18 ry:llä, helluntai-
seurat su 24.5. klo 13 Kellon 
srk-kodissa, viikkomessu su 
24.5. klo 18 Kellon srk-kodis-
sa. Jokikylä: seurat su 31.5. 
klo 17 ry:llä.

Kirppu-
toripäivät 

la 6.6. ja la 13.6. 
klo 10–14 

Wirkkulassa. 

w
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Suvilinnun 
lauluja 
tiistaina 26.5. klo 15–17 
Kiimingin torilla.
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Haukiputaan kirkko on tiekirkko 
ja avoinna yleisölle 1.6.–21.8. maanantaista perjantai-

hin klo 10–18, jolloin myös kirkon opas on paikalla.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39

Kastellin kirkko
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

sello, ja Juha Soranta, urut. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Muut menot
VII Special Bike – Tour de 
Kids 2015 to 28.5. klo 18–20 
Maikkulan urheilukeskukses-
sa, Niemirannantie 9 (Koleh-
maisen ranta). Ilmoittautumi-
set klo 17 alkaen. Tapahtuma 
on kaikille avoin ja ilmainen. 
Mehusta ja makkarasta va-

paaehtoinen mak-
su Yhteisvastuu-
keräyksen hy-
väksi. Ilmoit-
tautuminen 
alkaa tuntia 
ennen ensim-
mäistä starttia – 
muista tulla ajois-
sa! Sarjat: tytöt ja po-
jat 2009 syntyneet ja nuorem-
mat 200 metriä, vuonna 2008 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Katso messut erillisestä il-
moituksesta.
Naisten ilta to 21.5. klo 18 
Pyhän Andreaan kirkko. Kol-
mas naisten ilta Pyhän An-
dreaan kirkolla yhdessä ole-
misesta iloiten ruumiin ja 
hengen ravinnosta nauttien. 
Iltapala ja lapsille lastenhoi-
to. Tule mukaan,  käytämme 
tällä kertaa aikaa toisiimme 
tutustumiseen ja raamattu-
rentoutumiseen perehtyen. 
Illat toteutetaan yhteisvoi-
min osallistujien kanssa. 
Raamattupiiri to 21.5. klo 18 
Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri to 21.5. ja 28.5. 
klo 18 Maikkulan kappeli.
Raamattupiiri ke 27.5. klo 18 
Karjasillan kirkko. 
Hanna rukousryhmä to 28.5. 
klo 18 Kastellin kirkko. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perheiden kesäilta ti 2.6. klo 
18 Lämsänjärven leirikeskuk-
sessa. Luvassa yhteinen har-
taushetki, mukavaa yhdes-
sä touhuamista ja makka-
ranpaistoa. Tervetuloa yh-
teiseen kesäiltaan koko per-
heellä.
PuistoPyhis ke 3.6. klo 9.30 
Metsokankaan keskusleikki-
puisto Kotimetsän puistos-
sa. Lisätietoja: Mari Jääske-
läinen, p. 044 3536 879.

Apua ja tukea
tarvitseville

Kaipaatko kotiapua? – Kar-
jasillan nuorten lähetys-
matkaryhmä voi auttaa. 
Haravointia. Ikkunanpesua. 
Siivousta. Asiakas huoleh-
tii asianmukaisista siivous- 
ym. aineista ja tarvikkeista. 
2 nuorta / tunti 20 €. Soita p. 
040 0940 568 / Lydia Karhu-
nen.
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupuuro pe 22.5. ja 
pe 29.5. klo 9 Pyhän Andre-
aan kirkko. 

Harrastukset ja kerhot
Lähetyspiiri ti 26.5. klo 18 
Lämsänjärven leirikeskukses-
sa. Mukana Karjasillan seura-
kunnan lähetysjohtokunta.

Musiikkitilaisuudet
Runon ja musiikin ilta ma 
25.5. klo 19, Karjasillan kirk-
ko. Niilo Rauhalan runoja. 
Kuoro- ja soitinmusiikkia se-
kä yhteislaulua. Niilo Rau-
hala lausuu runoja ja ker-
too yhdessä laulettavien vir-
sien taustoista. Cantio Lau-
dis -kuoro laulaa Olli Heikki-
län johdolla. Mukana musi-
soimassa myös Mikael Säily, 

Varhaiskasvatuksen
kevätkarkelot

torstaina 21.5. klo 18 
Karjasillan kirkossa. 

Keväinen hartaushetki, 
muskarilaisten, 
kerholaisten ja 

pyhäkoululaisten 
laulutervehdys, 

Liikkuvan Laulurepun 
konsertti ja pientä 

purtavaa. Tervetuloa 
koko perhe!

Diakoniapiknik
maanantaina 15.6. klo 18 
Lämsänjärven leirikeskuksessa (Hiihtomajantie 2).

Hyväntuulisella piknikillä levitetään viltit rannalle, nau-
titaan eväitä, tavataan toisiamme ja kuunnellaan hy-
vää musiikkia. Ohjelmassa myös muotinäytös ja pientä 
liikuntaa. Eväskorin herkkuineen voit ottaa halutessa-
si mukaan kotoa. Yhteisesti tarjolla muurinpohjalätty-
jä ja hiillosmakkaraa. Ota oma viltti mukaan! Kesäpik-
nikille ovat kaikki tervetulleita yksin ja yhdessä. Pikni-
killä omien eväiden syönnin lomassa voit paistella mak-
karaa, kuunnella ja osallistua musisointiin sekä pela-
ta pihapelejä. Kääntääköhän muotinäytös katseemme 
tulevan hellekesän kuumiin uutuuksiin vai näemme-
kö muistoja menneisyydestä? Tule katsomaan! Yhtei-

nen iltamme päättyy suureen sisaruspiiriin. Sa-
teen sattuessa piknik siirtyy pihalta sisälle. Si-

nua odotetaan!

Koulutielle siunaaminen
ke 27.5 klo 18 Kastellin kirkossa,
ke 27.5. klo 17.30 ja 19 Pyhän Andreaan kirkossa,
to 28.5. klo 17.30 ja 19 Pyhän Andreaan kirkossa,
to 28.5. klo 18 Karjasillan kirkossa,
to 28.5. klo 18 Maikkulan kappelissa,
su 9.8. klo 10 Kastellin kirkossa.

Päiväkotien kevätkirkot
pe 22.5. klo 9 ja 10.15 Kastellin kirkossa,
ma 25.5. klo 9 ja 10.15 Pyhän Andreaan kirkossa,
ti 26.5. klo 9 ja 10.15 Pyhän Andreaan kirkossa,
ti 26.5. klo 9 ja 10 Kaukovainion kappelissa.

Koulujen kevätkirkot
Karjasillan kirkossa to 28.5. klo 11.30 Lintulammen 
koulu, pe 29.5. klo 9 Pohjankartanon koulu, pe 29.5. 
klo 11 Madetojan musiikkilukio. 
Kastellin kirkossa pe 29.5. klo 9 Lämsänjärven koulu.
Pyhän Andreaan kirkossa ke 27.5. Metsokankaan kou-
lu klo 9 (1.–2.-lk) klo 10 (6.–9.-lk) ja klo 12 (3.–5.-lk), pe 
29.5. klo 9 Oulunlahden ja Sarasuon koulu, pe 29.5. klo 
10, 11.30 ja 12.40 Kaakkurin koulu.
Kaukovainion kappelissa to 28.5. klo 9 ja 10 Kauko-
vainion koulu.
Maikkulan kappelissa pe 29.5. klo 8.15 Maikkulan kou-
lu osa 1, pe 29.5. klo 9 Knuutilankankaan koulu, pe 
29.5. klo 9.45 Maikkulan koulu osa 2, pe 29.5. klo 10.30 
Maikkulan koulu osa 3.

Suvivirsi kajahtaa 
Kaakkurissa 
tiistaina 26.5. klo 15–17 K-Citymarke-
tin pihassa. Laulamme myös muita ke-
väisiä lauluja. Tule mukaan laulamaan. 
Tempauksen järjestää Karjasillan seu-
rakunta. 
Kirkon Ulkomaanapu haluaa vuoden 2015 Suvivirsi-
tapahtumien avulla kerätä varoja kehitysmaiden 
lasten ja nuorten koulutuksen hyväksi. 
Lisätietoja www.kirkonulkomaanapu.fi/suvivirsi.

Helluntaipäivä 24.5.                                       
Messu klo 10 Karjasillan kirkko  
(Maija Konttinen, Merikosken Laulu, Radio Dei, kirkko-
kahvit)
Messu klo 10 Kastellin kirkko (Liisa Karkulehto, 
kirkkokahvit)
Perhemessu klo 12 Pyhän Andreaan kirkko  
(Ulla Mitrunen-Nyyssönen, Pyhän Andreaan lapsikuoro, 
Tyttö- ja naiskuoro)
Messu klo 12 Kaukovainion kappeli  
(Maija Konttinen, musiikissa Jouni Taivakoski ja Veikko 
Raappana, kirkkokahvit)
Kappelimessu klo 12 Maikkulan kappeli  
(Erja Järvi, kappelibändi, kirkkokahvit)
Messu klo 14 Caritas-Koti  
(Liisa Karkulehto)

Pyhän Kolminaisuuden päivä 31.5.                                          
Messu klo 10 Karjasillan kirkko  
(Liisa Karkulehto)
Sanajumalanpalvelus klo 10 Kastellin kirkko  
(teol.yo. Anja Mankila, kirkkokahvit)
Messu klo 12 Pyhän Andreaan kirkko  
(Heikki Karppinen)
Messu klo 12 Kaukovainion kappeli  
(Kimmo Kieksi, kirkkolounas ja -kahvit,  
pihalaulutapahtuma)

Kosketa minua, Henki!
(vk 125)

Kappelimessu
su 24.5. klo 12 Maikkulan kappelissa

Laulamme messussa rippileiriltä tutusta Nuoren seura-
kunnan veisukirjasta. Rukousjaksossa voit halutessasi 
sytyttää tuohuksen ja kirjoittaa oman rukousaiheesi la-
pulle. Messun jälkeen tarjolla kirkkokahvit. Olet lämpi-
mästi tervetullut. Maikkulan kappelin messut siirtyvät 
kesätauolle ja jatkuvat jälleen syyskuussa.

Messu ja pihalaulutapahtuma
su 31.5. klo 12 Kaukovainion kappelissa

Perinteisessä pihalaulutapahtumassa pöydät katetaan 
kappelin pihamaalle ja messun jälkeen lauletaan tuttuja 
keväisiä ja kesäisiä yhteislauluja. Ohjelmassa on myös 
bingo, askartelua perheen pienimmille sekä kirkkolou-
nas- ja kahvit. Tervetuloa yksin tai yhdessä perheen tai 
kaverin kanssa. Kaukovainion kappelin messut jäävät 
kesätauolle ja jatkuvat jälleen syyskuussa.  

ja 2007 synty-
neet 400–600 
metriä ja 2006, 

2005 ja 2004 
syntyneet 1000–

1200 metriä. Kaikki 
palkitaan heti tulosten var-

mistuttua. Kisan aikana Pee-

tu-pelle esiintyy. Mahdolli-
suus osallistua luontopyhik-
seen, eli lasten luontopyhä-
kouluun. Lämpimästi terve-
tuloa koko perheellä! Järjes-
tää Terva-ajot ry sekä Myty – 
Maikkulan suuralueen yhteis-
työryhmä.

Maikkulan ja 
Kaukovainion 
kappeleiden 
messut jäävät 
kesätauolle ja 

jatkuvat jälleen 
syyskuussa.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
 90650 Oulu
oulujoen-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Oulujoen 
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
p. 040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 21.5.–4.6.2015

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 24.5. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Sanna
Komulainen ja avustaa 
Anu Fedotoff ja kanttorina 
Leo Rahko. Pop up -kahvila 
KUA:lle kirkon pihamaalla. 
Liikuttava messu su 24.5. 
klo 12, Hintan seurakunta-
talo. Toimittaa Satu Saari-
nen, kanttorina Lauri Nurk-
kala. Messu on jumalanpal-
velus, jossa liikkeelle ja ke-
hollisuudelle on tilaa. Katso 
ilmoitus s. 15.
Messu su 24.5. klo 10, Yli-
Iin kirkko. Toimittaa Petti 
Lahtinen, avustaa Kati Rii-
pinen, kanttorina Anja Hyy-
ryläinen. Kirkkokuoro. Van-
husten kirkkopyhä. Kirkko-
kahvit. 
Messu su 24.5. klo 10, Yli-
kiimingin kirkko. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 

Leo Rahko. Kirkkokuoro.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 26.5. klo 19, Myllyo-
jan seurakuntatalo.  Erkki Piri 
ja Esko Kalaoja. 
Messu su 31.5. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Antti 
Leskelä, avustaa Sanna Ko-
mulainen, kanttorina Lauri 
Nurkkala. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Sanajumalanpalvelus su 
31.5. klo 10 Oulunsalon kirk-
ko. Toimittaa Minna Sal-
mi, kanttori Taru Pisto, Sofia 
Magdalena -kuoro, radio Dei. 
Hartaus Salonkartanossa 
ke 3.6. klo 13.30, Virpi Luo-
tolampi.
Hartaus Teppolassa to 4.6. 
klo 11.30, Virpi Luotolampi.

Harrastukset ja kerhot
Repun yökahvila pe 22.5. klo 
17– 22.
Lapsikuoro ke 27.5. klo 17, 
Oulunsalon kirkko.

Messu su 31.5. klo 12, Tur-
kansaaren kirkko. Toimit-
taa Antti Leskelä, kanttorina 
Lauri Nurkkala.
Sanajumalanpalvelus su 
31.5. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, kanttorina Leo Rahko. 
Sanajumalanpalvelus su 
31.5. klo 12, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Pentti Kortes-
luoma, kanttorina Leo Rahko. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot  ja nuor-
ten kerhot.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 040 7033 690, 
tai samaan aikaan käymäl-
lä paikanpäällä 31.5. saakka 
Myllyojan seurakuntatalolla 
ja 1.6. alkaen Hintan seura-
kuntatalolla. Muissa asiois-
sa ota yhteyttä oman alueen 
diakoniatyöntekijään.

Harrastukset ja kerhot 
Kesäkerho to 4.6. klo 13 Yli-
Iin seurakuntatalo. Keskus-
telua, hartautta ja veisuuta 
kahvittelun lomassa.

Kyläkamari 
mukana Kevätkinkereis-
sä ma 25.5. klo 11 seura-

kunnan Toimitalossa. 
Kyläkamari ma 1.6. klo 

11 Oulunsalon Museolla.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 24.5. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, avustaa Sanna 
Korhonen, kanttori Tuomo 
Kangas. 
Seurakuntakerhon päättä-
jäiset ja kinkerit ma 25.5. 
klo 11 seurakunnan Toimita-
lossa, kts. ilmoitus.
Hartaus Salonkartanossa ke 
27.5. klo 13.30, Jukka Joensuu.
Hartaus Caritaksessa ke 27.5. 
klo 12.45, Jukka Joensuu. 

Suvenjuhla 
torstaina 4.6. klo 17 
Myllyojan asukastuvalla, Jokivarrenpolku 5. 
Ohjelma: klo 17 Kahvitarjoilu, karkkiarvaus, arpoja, mu-
siikkia ja tarjouslippuja Yrjänäisen puutarhalle. Klo 18 
Puheita, runoja-ja musiikkia, yhteislauluja. Mido-lapsi-
kuoro esiintyy. Suvenjuhlan jälkeen on mahdollisuus tu-
tustua Yrjänäisen pihapiirissä opastetusti Suomen kent-
tätykistön ensimmäisten laukausten muistomerkkiin ja 
asekätkennän purkautumisen alkupisteeseen. Tilaisuu-
teen on vapaa pääsy. Parkkipaikkoja on rajoitetusti. Jos 
mahdollista, tule mieluummin pyörällä tai kävellen. 
Järjestäjä: Myllyojan suuralueen yhteistyöryhmä, Yrjä-
näisen puutarha, Hintan Martat, Tuvan seniorisoittajat.  

Pop up -kahvila su 24.5. klo 11.15  jumalanpalve-
luksen jälkeen Oulujoen kirkon pihamaalla Kirkon Ulko-
maanavun hyväksi. Ostamalla kahvia tuet kehitysmaiden 
lasten ja nuorten koulutusta.

Lähetyksen 
kevätmyyjäiset 

pe 29.5. klo 18 
Yli-Iin seurakuntatalossa.

Myynnissä mm. 
kukantaimia. Arvontaa. 
Lahjoituksia myytävistä 

tuotteista otetaan 
vastaan. Tervetuloa! 

Suvivirsi soikoon!
tiistaina 26.5. klo 15–17 Myllyojan ostoskes-
kuksen ja Yli-Iin Salen sekä Ylikiimingin S-
marketin pihalla. Suvivirsi kajautetaan rie-
mullisesti tasatunnein. Kahvia tarjolla kaikil-
le. Tapahtumalla tuetaan Kirkon Ulkomaanavun 
kautta kehitysmaiden lasten ja nuorten koulutusta.
Oulujoen seurakunnan nuorisotyö kiertää seurakunnan 
alueella järjestäen yllättäviä ja innoittavia suvivirsi tem-
pauksia.
Tule vielä mukaan laulamaan Suvivirsi Oulujoen pappi-
laan klo 18, siellä on Suvilinnun yhteislauluilta.
Laulamalla ja osallistumalla keräykseen autat maailman 
köyhimpiä lapsia kouluun.

Kesäkerhot 
2009–2011 syntyneille 
seurakunnan Toimitalossa Vattukujalla

maanantaina 1.6. klo 9–11 ja 12–14
tiistaina 2.6. klo 12–14 
keskiviikkona 3.6. klo 12–14
torstaina 4.6. klo 12–14 
maanantaina 8.6. klo 9–11 ja 12–14
tiistaina 9.6. klo 12–14 
keskiviikkona 10.6. klo 12–14
torstaina 11.6. klo 12–14 
Kerhoihin otetaan 17 lasta / kerho saapumisjärjes-
tyksessä. Eväät ja ulkoiluvaatteet mukaan!

Kesän perhe- ja parkkikerhot 
tiistaisin 2.6., 9.6. ja 16.6. ja torstaisin 4.6. ja 11.6.
klo 9–11.30 seurakunnan Toimitalossa Vattukujalla

Kinkerit
maanantaina 25.5. 
klo 11 seurakunnan 

Toimitalossa.
Mukana kirkkoherra 

Petri Satomaa.
Samalla vietämme 
Seurakuntakerhon 

kevätkauden 
päättäjäisiä.

Suvivirsi-tapahtuma 
tiistaina 26.5. klo 15–17 
Kapteenissa.
Suvilinnun lauluhetki klo 15. 
Yhteislauluja Suvilinnun lauluvihkos-
ta, laulattajana kanttori Taru Pisto.
Puhe kirkkoherra Petri Satomaa.
Sopan jakoa kenttäkeittiöstä.
Paikalla seurakunnan työntekijöitä.
Keräys Kirkon Ulkomaanavulle.

Koululaisten 

            kevätkirkot
26.5. klo 9.15 Salonpään koulun (1.–6.-lk) 
kevätkirkko koululla, 
Minna Salmi, Eeva Maija Sorvari
27.5. klo 9.15 Niemenrannan koulun (1.–6.-lk) 
kevätkirkko koululla, 
Minna Salmi, Taru Pisto
29.5. klo 10 Kirkonkylän koulun (2.-, 4.-, 6.-lk) 
kevätkirkko kirkossa, 
Jukka Joensuu, Taru Pisto
29.5. klo 11 Kirkonkylän koulun (1.-, 3.-, 5.-lk) 
kevätkirkko kirkossa, 
Jukka Joensuu, Taru Pisto
29.5. klo 12 Pitkäkankaan koulun (1.–9.-lk) 
kevätkirkko Kirkonkylän Ry:llä, 
Jukka Joensuu, Tuomo Kangas
30.5. klo 11 Lukion päättäjäiset,
seurakunnan tervehdys, 
kirkkoherra Petri Satomaa

Lapsille ja
lapsiperheille

Kesäperhe- ja parkkikerho  
ti 2.6. klo 9 seurakunnan Toi-
mitalossa.
Kesäperhe- ja parkkiker-
ho to 4.6. klo 9 seurakunnan 
Toimitalossa. 

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylän ry Pe 22.5. klo 19 nuor-
ten perjantai.  Su 24.5. klo 14 
kevätjuhla ja seurat, Esa Kur-
kela, Erkki Alasaarela. Su 
31.5. klo 16 seurat, Jorma Nii-
nikoski, Matti Lääkkö. Su 7.6. 
klo 16 seurat, Kalevi Haapa-
lahti, Olavi Korkiakoski.
Salonpään ry Su 24.5. klo 14 
kevätjuhla ry:llä. Su 7.6. klo 
16 seurat.
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Eläkeläisten kesäkerhot
Sanginsuun seurakuntakodissa  
maanantaisin klo 13:  8.6., 22.6., 6.7., 20.7. 
Hintan seurakuntakodissa  
tiistaisin  klo 13: 9.6., 23.6., 7.7., 21.7.
Huonesuon seurakuntakodissa 
torstaisin klo 13; 11.6. 25.6, 9.7., 23.7. 
Ylikiimingin seurakuntatalossa 
keskiviikkoisin klo 13: 17.6., 15.7.
Yli-Iin seurakuntatalossa 
torstaisin klo 13: 11.6., 25.6., 9.7., 23.7.

Seurakuntaväen kesämatka 
kesäiseen Viroon 8.–11.8. Tutustumme sen historiallisiin 
kulttuurikaupunkeihin Tallinnaan ja Tarttoon, kirkkoi-
hin, kartanoihin, Peipsijärveen ja Setukaisten kylään. 
Matkan hinta on enintään 440 euroa riippuen matka-
laisten määrästä. Hinta sisältää kuljetuksen turistibus-
silla, laivamatkat kansipaikoin, majoituksen jaetussa 2 
hh (1hh lisämaksu 45 €), ohjelman mukaiset ruokailut, 
kahvit, opastetut kiertoajelut kaupungeissa ja Setukais-
ten kylässä sekä tapaturmavakuutuksen Oulun seura-
kuntien jäsenille.   Sitovat ilmoittautumiset 29.5. men-
nessä osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai ar-
kisin klo 9–16 p. (08) 5313 500. Etusijalla Oulujoen seura-
kunnan jäsenet. Tied: matkanjohtaja Pentti Kortesluo-
ma, p. 040 5752 716. Linkki www.visitestonia.com. Mat-
kajärjestelyistä vastaa OTPtravel. Matkanjohtajina Pentti 
Kortesluoma, Eija Röning ja Sari Meriläinen.
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 24.5. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Hele-
na Paalanne, avustaa Jukka 
Kolmonen, kanttorina Anna 
Kälkäjä. 
Barokkimessu su 24.5. klo 
10, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Toimittaa Jonna Piirainen, 
avustaa Juha Valppu, kantto-
reina Katri Sippola, Anu Ar-
vola-Greus ja Tommi Hekka-
la. Pyhäkoulu saarnan aikana. 
Messu su 24.5. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, avustavat 
Marja Manelius, Eeva-Marja 
Laitinen ja Irma-Elina Muka-
ri, kanttorina Anna Kälkäjä. 
70-vuotiaiden juhla messun 
jälkeen.
Messu su 24.5. klo 12, Pate-
niemen kirkko. Toimittaa Nii-
lo Pesonen, avustavat Jukka 
Kolmonen, Lauri Kujala  ja 
Sami Riipinen, kanttorina 
Katri Sippola Kartanokuoro, 
johtaa Raili Kuusirati, pyhä-
koulua ei ole.
Messu su 24.5. klo 15.30, Ca-
ritas Matriiti, 2. kerros. 
Iltamessu su 24.5. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Riik-
ka Honkavaara, avustaa Noo-
ra Suomalainen, kanttorina 
Tommi Hekkala. 
Mukulamessu su 24.5. klo 
18, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Mukana messussa Pyhän 
Tuomaan lapsi- ja nuoriso-
kuoro, kanttori Anu Arvola-
Greus, pastori Jonna Piirai-
nen ja lastenohjaajat.
Viikkomessu ke 27.5. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Katri 
Sippola. 
Hartaus pe 29.5. klo 14.30, 
Caritas Matriiti, 2. kerros. 
Messu su 31.5. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Anu Oja-
la, avustaa Riitta Louhelai-
nen, kanttorina Anu Arvo-
la-Greus. 
Messu su 31.5. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Jaakko 
Syynimaa, kanttorina Anna 
Kälkäjä. Pyhäkoulu saarnan 
aikana. 
Messu su 31.5. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa An-
na-Leena Häkkinen, kantto-
rina Anu Arvola-Greus. Kar-
tanon laulajat. 
Suvivirsimessu su 31.5. klo 
12, Rajakylän seurakuntako-
ti. Toimittaa Anu Ojala, avus-
taa Riitta Louhelainen, kant-
torina Tommi Hekkala. Kirk-
kokahvit. Jalkautumispäivän 
kutsujumalanpalvelus. 
Iltamessu su 31.5. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, avustaa Helena Paalan-
ne, kanttorina Anna Kälkäjä. 
Viikkomessu ke 3.6. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Riik-
ka Honkavaara, avustaa Tyt-
ti Matsinen, kanttorina Anu 
Arvola-Greus.
Nuorten OMG -ilta pe 22.5. 
klo 18, Hietasaaren leirikeskus. 
OMG?! Kevätkauden päätösil-
ta. Ilta jatkuu ohjelman jälkeen 
yökahvilana klo 23 asti.  

Harrastukset ja kerhot
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 21.5. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko, Sumppu. Vetäjänä pasto-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

ri Riitta Louhelainen ja Jukka 
Kolmonen.  
Eläkeläisten kerho to 21.5. 
klo 13, Koskelan palvelukes-
kus. Yhdessä lauletaan ja 
keskustellaan, myös hartaus.
Puutyökerho ma 25.5. ja ke 
27.5. klo 9–12, Siipi – lähetyk-
sen puoti ja paja, No-
kelantie 48.
Käsityökerho 
ma 25.5. klo 
12, Tuiran kirk-
ko, Sumppu.   
Kivi- ja tif-
fanylasi kerho 
ti 26.5. klo 10–
14, Pyhän Tuo-
maan kirkko, kella-
ritila. Pääovelta oikeal-
le kävellessä löytyy portaat 
kellariin.
Eläkeläisten kerho ti 26.5. 
klo 14, Tuiran palvelukes-
kus. Tule laulamaan Suvivirt-
tä ja muita keväisiä virsiä. Ti-
laisuuden lopuksi on kahvi-
tarjoilu.
Käsityökerho ke 27.5. klo 
15, Rajakylän seurakuntako-
ti. Sisäänkäynti parkkipaikan 
puolelta. 
Seniorien laulupiiri to 28.5. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Ke-
vätjuhla, Tuiran alakoulun 
musiikkiluokkalaiset esiinty-
vät. Laulamme yhteislaulu-
ja ja kahvittelemme. Muka-
na Katri Sippola ja Paula Mik-
konen.
Eläkeläisten kesäkerho to 
4.6. klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Ohjelmallinen kesä-
kerho, jossa ohjelmaa, yh-
teislaulua, kahvittelua. Mu-
kana Paula Mikkonen ja Mik-
ko Ylävaara.

Lapsille ja
lapsiperheille

Nallekahvila, lastenvaattei-
den vaihtopäivä to 21.5. klo 
10–12. Tuiran kirkko. Sisään-
käynti kirkon takaa ovesta 
"Telakka". Tuo ylimääräiset 
lastenvaatteesi vaihtopöy-
dälle – ota pöydältä ilmai-
seksi mitä tarvitset! Samal-
la voit piipahtaa lapsiperhei-
den Nallekahvilaan kahville 
ja leikkimään. Voit lahjoittaa 
ylimääräisiä, ehjiä ja puhtai-
ta lastenvaatteita vaihtopöy-

dälle, josta voit ottaa ilman 
tuomisiakin vaatteita aivan 
ilmaiseksi. Jäljelle jääneet 
vaatteet lahjoitamme seu-
rakuntamme diakoniatyöl-
le. Lisätietoja: lapsi- ja per-
hetyönsihteeri Anu Hannu-
la, p. 044 3161 718, anu.han-

nula@evl.fi.
Iloiset lastenlau-

lut – lauluhet-
ki to 21.5. klo 
10, Rajakylän 
seurakunta-
koti. Kaikki-
en lasten oma 

iloinen laulu-
hetki! Tervetu-

loa lapsiperheet ja 
alueen päiväkotiryhmät 

laulamaan ja leikkimään yh-
dessä keväisiä lastenlauluja 
ja tuttuja lasten hengellisiä 
lauluja: mm. "Ken on luonut 
kukkasen", "Pieni tytön tyl-
leröinen"  ja "Rukous on sil-
ta". Lauluhetki kestää noin 
puoli tuntia. Mukana laula-
massa ovat lastenohjaaja se-
kä kanttori. 
Iloiset lastenlaulut – laulu-
hetki pe 22.5. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli.
Iloiset lastenlaulut – laulu-
hetki ke 27.5. klo 9.15, Pate-
niemen kirkko.
Iloiset lastenlaulut – laulu-
hetki ke 27.5. klo 10, Pyhän 
Tuomaan kirkko.
Iloiset lastenlaulut – laulu-
hetki ke 27.5. klo 10.15, Tui-
ran kirkko.
Nallekahvila to 28.5. ja 4.6. 
klo 10–12, Tuiran kirkko. Si-
säänkäynti kirkon takaa 
ovesta "Telakka". Lapsiper-
heiden Nallekahvila yhdes-
säolon ja kahvittelun mer-
keissä.
Puistopyhäkoulu ke 3.6. ja 
17.6. klo 13, Nallikarinpuis-
ton leikkipuisto. Puistopyhä-
koulussa hiljennymme leik-
kien lomassa kuulemaan Tai-
vaan Isästä, leikimme, lau-
lamme ja puuhailemme yh-
dessä noin puolen tunnin 
ajan. Sadevaraus. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-

Suvivirsimessu 
su 31.5. klo 12,

 Rajakylän seurakunta-
kodissa. Tervetuloa 
laulamaan monien 

muistojen 
Suvivirttä.

Mukulamessu 
sunnuntaina 24.5. klo 18 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Vietämme varhaiskasvatuksen kevätkauden päättäjäis-
kirkkona Petri Laaksosen säveltämää Mukulamessua. 
Mukana messussa Pyhän Tuomaan lapsi- ja nuoriso-
kuoro, kanttori Anu Arvola-Greus, pastori Jonna Pii-
rainen ja lastenohjaajat. Lopussa kahvi- ja mehutarjoi-
lu. Kutsumme iloiseen joukkoomme mukaan kaikkia 
lapsia ja perheitä!

Naisten illat 
Hietasaaren leirikeskuksessa keskiviikkoisin: 
3.6., 17.6., 1.7., 15.7. ja 29.7. klo 18–20. 
Ilta yhdessäolon merkeissä mm. keskustelua, saunomista,  
makkaranpaistoa nuotiolla (omat eväät mukaan) ja har-
taus. Illassa tarjotaan kahvi/tee pienen purtavan kanssa. 

Perheiden kesäiset puuhapäivät 
Pyhän Luukkaan kappelilla 
ma 1.6., ti 2.6. ja ke 3.6. klo 10–12.
Perheiden kesäiset puuhapäivät ovat lasten ja vanhem-
pien yhteiset hetket perheille, joilla on alle kouluikäi-
set lapset. Lauluhetki, kädentaitoja, vapaata leikkiä ja 
puuhastelua luonnonmateriaaleista. 
Ilmoittautumiset pe 22.5. mennessä 
pirjo.kangas@evl.fi tai marja-liisa.toropainen@evl.fi.

sin klo 9–11 p. 044 3161 412. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyönteki-
jään.
Lastenvaatteiden vaihto-
päivä to 21.5. klo 10–12. Tui-
ran kirkko. Ks. nallekahvila.
Rauhoitu Sanan ja teeku-
pin ääressä to 21.5. klo 17, 
Koskelan seurakuntakoti. Li-
sätietoja diakoni Heli Matti-
la, p. 040 5747 145. Kevään 
viimeinen kokoontuminen, 
ryhmä jatkaa syksyllä.

Musiikkitilaisuudet
Hengellisen jazz-musiikin 
konsertti pe 22.5. klo 19, Py-
hän Tuomaan kirkko. Cappel-
la pro Vocale & Humina-yh-
tye. Muusikot Harri Laakko-
nen, piano,  Ari Kivelä, kont-

rabasso ja Outi Kiiveri, viulu 
muodostavat yhtyeen nimel-
tä Humina. Konsertissa kuul-
laan tuttuja virsiä svengaavi-
na virsisovituksina. Konsertti 
sopii kaikenikäisille ja on il-
mainen.
Hyväntekeväisyyskonsertti 
Nepalin katastrofin hyväk-
si, Lauluyhtye Heliä, ke 27.5. 
klo 19, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Heliä laulaa omia sovi-
tuksiaan kansanomaisen ke-
peällä otteella a cappella ja 
välillä vähän säestyksenkin 
kanssa. Vapaaehtoinen kä-
siohjelma 5 euroa sisältää 
kahvitarjoilun. Tule mukaan 
kuuntelemaan, laulamaan, 
kahvittelemaan ja autta-
maan! Konsertin tuotto ly-
hentämättömänä Nepaliin!

Suvivirsitapahtuma 
Tuiran seurakunnassa
tiistaina 26.5. 

Puistopyhäkoulua ja Suvivirttä Ritaharjun leikki-
puistossa klo 10. Jo joutui armas aika ja suvi suloinen. 
Puistopyhäkoulussa hiljennytään, leikitään, lauletaan 
ja puuhaillaan yhdessä noin puolen tunnin ajan. Sade-
varaus. Tarjolla myös mehua ja keksiä!
Suvilinnun laulut Linnanmaalla klo 12–14, Kauppalin-
nankatu 1, sisäpiha (Linnanmaan marketteja vastapää-
tä). Tule laulamaan kesä alkaneeksi!  
Suvivirsi, makkaraa ja porinaa Puolivälinkankaalla 
klo 13–17, S-Market Puolivälinkankaan parkkipaikka. 
Tervetuloa tapaamaan ev.lut. seurakunnan työnteki-
jöitä. Paistelemme makkaraa, juomme kahvit ja me-
hut, laulamme Suvivirren tasatunnein. Lapsille on lu-
vassa pieni yllätys! Sateen sattuessa löydät meidät Py-
hän Tuomaan kirkon katoksessa, Mielikintie 3, jonne 
opastus kaupan pihasta.
Kevätlauluja Caritas Kipparissa. Tule laulamaan su-
vivirsi ja muita kevätlauluja Caritas Kipparin väen ja 
kanttori Anna Kälkäjän kanssa ti 26.5. klo 13 Caritas 
Kipparin sisäpihalle, Kauppalinnankatu 1. Voit myös 
vaihtaa kuulumisia Tuiran seurakunnan työntekijöiden 
kanssa klo 12 lähtien.
Suvivirttä ja kahvia Rajakylässä klo 14–15, Rajaky-
län ostarin aukio. Tulehan joukkoon laulamaan ja jut-
telemaan. Sään salliessa laulua säestää Tuiran seura-
kunnan kanttori Katri Sippola. Paikalla seurakunnan 
omia työntekijöitä Rajakylästä ja Pateniemestä. Seu-
rakunta tarjoaa kaikille paikalla olijoille kahvikuppo-
sen tai mehulasin.
Jo joutui armas aika Ideaparkkiin  klo 15, Ritahar-
juntie 49. Tule mukaan laulamaan Suvivirttä Ideapar-
kin B-aulaan. Tarjolla kahvia, mehua ja keksiä. Tavatta-
vissa Tuiran seurakunnan työntekijöitä klo 15–17. Suvi-
virsi lauletaan tasatunnein. Lapsille on järjestetty pie-
nimuotoista tekemistä. Paikan päällä voi myös osallis-
tua kesäiseen kuvakilpailuun ja ottaa kuvan Instagra-
miin. Paras kuva palkitaan!
Suvilinnun laulutilaisuus Koskelasssa klo 18–20, Kos-
kelan seurakuntakoti. Laulamme Suvi-linnun lauluvih-
kosta kanttori Tommi Hekkalan säestyksellä, hartau-
den pitää Petteri Tuulos. Makkaraa voi paistaa nuotiol-
la keräyksen hyväksi. Sateen sattuessa laulamme sisällä.  

Jäähyväismessu 
sunnuntaina 24.5. klo 12 Pateniemen kirkossa. 
Kirkkokahvit, musiikkia ja muistoja Pateniemen kirkon 
historiasta. Pateniemen diakoniapiirin järjestämät arpa-
jaiset, palkintona kaksi herkkukoria. Arpajaisten tuotto 
Pateniemen alueen vähävaraisten perheiden taloudelli-
seen tukemiseen Tervetuloa!
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Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu 21.5.–4.6.2015

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Kappalainen
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600

Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 040 5083 403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista tai 
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun 
keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Kirkkoherranvirasto suljettu 
pe 22.5. Työntekijöiden virkis-
tyspäivä. 
Mufumbven kirkon raken-
tamiseksi Sambiaan saatiin 
3 629 euroa. "Martti 50" kiit-
tää.
Lämmin kiitos vapaaehtoi-
sille, lahjoittajille ja ostajille. 
Pulkkilan myyjäiset tuottivat 
473 € ja Piippolan 441 € yh-
teisvastuulle. 
Naistenpiiri pe 22.5. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Mankilan Rukoushuone ry:n 
vuosikokous to 28.5. klo 18 
Rukoushuoneella.
Seurakuntakerho to 21.5. klo 
13 Rantsilan ja pe 22.5. klo 10 
Kestilän srk-talossa.
Kuorot: 
Pulkkila: Kirkkokuoro to 21.5. 
ja to 28.5. klo 13.30 srk-talos-
sa. Stellat to 28.5. klo 15.15 
srk-talossa. 
Pyhäntä: Lapsikuoro Pienet 
to 21.5. klo 16.30 ja Isot klo 
17.30 srk-talossa. 
Rantsila: Stellat ke 27.5. klo 
17 srk-talossa. 
Rauhanyhdistys: 
Kestilä: Ompeluseurat pe 
22.5. klo 19 ja kevätjuhla su 
24.5. klo 13 ry:llä. 
Pyhäntä: Seurat su 24.5. klo 
16 ja su 31.5. klo 16 ry:llä. 
Rantsila. Helluntaiseurat la 
23.5. klo 18.30 ja su 24.5. klo 
13 ja klo 18.30 ry:llä, Leo Kar-
humaa ja Esa Saukko. Varttu-
neiden kerho ti 26.5. klo 12 ja 
seurat su 31.5. klo 18.30 ry:llä, 
Jouko Limma.

Erityisdiakonia

SMenot Oulun seurakunnissa 21.5.–4.6.2015

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
Avoinna ma, ti, ke, pe klo 10–14 
sekä la 23.5. klo 10–14. Astioita, 
kodintekstiileitä, koruja, kirjoja, 
äänilevyjä, kortteja ym. kirpputoritavaraa, käsitöitä 
ym. uusia pajan tuotteita sekä kahvila lähetystyön hy-
väksi. Nokelantie 48 B (Höyhtyän ostoskeskuksen vie-
ressä) p. 044 3161 720.
Tunteita...tovi Raamatun äärellä pe 22.5. klo 12–13 Sii-
vessä. Lyhyt ja tiivis raamattuopetus. Hämmästys, San-
na Mettovaara. 
Tovi kesän kynnyksellä pe 29.5. klo 12–13 Siivessä. Yh-
dessä oloa ja laulamista kahvikupposen kera. 
Siipi kesälomalla 1.6. alkaen.

Kansainvälisyys – In English
English Worship Service on Sunday 24th and 31st of 
May at 4 pm. in St. Luke's Chapel. Sunday school for 
children. Coffee fellowship.
Englanninkielinen hartaus su 24.5. ja 31.5. klo 16 Pyhän
Luukkaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu. Kirkko-
kahvit.

Saarenkartanon hartaus to 
21.5. klo 14.
Kirkkokuoro to 21.5. klo 18 
srk-salissa.
Raamattu- ja rukousilta ti 
26.5. klo 18 Kyllikki ja Seppo 
Viitaluomalla, Länsivainion-
tie 25.
Kaverikerhon kesäkerho ke 
3.6. Sunikarissa, lähtö kirkol-
ta klo 10. Omat eväät mu-
kaan.
Rippikoulupäivä to 4.6. klo 
9–15. Kokoonnumme kir-
kolla.
Viisastenkerho ja yhtei-
set aamiaiset jäävät kesä-
tauolle.

NÄKÖVAMMAISET 
Näkövammaisten raamattu-ja keskustelupiiri to 21.5. 
klo 13–14.30 Caritas-koti, Caritas-Sali. Pyhää kirjaa lu-
kien ja pohtien kahvia ja seurustelua unohtamatta. Jo-
ka kerta avautuu jotain uutta. Opasystävä on vastassa 
klo 12.30 alkaen pääoven lähellä ulkona. Tule mukaan! 
Näkövammaisten retki Raaheen ke 10.6. Retken hin-
ta 12 € sisältää bussikuljetuksen, kahvit, lounaan, pää-
symaksut ja paikallisoppaan palvelut ja vakuutuksen 
Oulun seurakuntien jäsenille. Varaa tasaraha. Lähtö ke 
10.6. klo 9 linja-autoaseman tilausajolaiturista ja paluu 
samaan paikkaan n. klo 17. Vetäjinä Paula Mustonen 
ja Teija Kaikkonen. Ilmoittautumiset 25.5. mennessä 
Pohjois-Pohjanmaan näkövammaiset ry:n toimistoon, 
p. 08 3115 653 tai yhdistys@ppnry.net.

KUULOVAMMAISET
Viittomakielinen kuoro to 21.5. ja 28.5. klo 12.30 Kes-
kustan seurakuntatalo. Sinä viittomakielinen seniori 
tai juniori, tule mukaan kuoroon. Lisätietoja Ulla-Mai-
ja Aaltomaalta, p. 050 5933 378. 
Ystäväilta kuuroille to 21.5. klo 15.30 Palvelukeskus 
Runola, os. Tuulaakitie 2. Ohjelmallinen illanvietto Ru-
nolassa. 
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 
21.5. klo 13.30 Keskustan seurakuntatalo. Kuulovam-
maisten kerho ja lähetyspiiri yhdessä. Kerhossa kerä-
tyllä kahvirahalla tuetaan kummilapsen koulunkäyntiä 
kuurojenkoulussa Tansaniassa.
Viittomakielinen messu su 24.5. klo 12 Piispantalon 
tallikappeli (Ojakatu 1). Käynti Hallituskadun puolel-
ta. Messun jälkeen kirkkokahvit, jonka tuotto menee 
Kuurojen Lähetyksen kautta kummilapsen koulunkäyn-
nin tukemiseen. Messun  toimittaa kuurojenpappi Ur-
po Luokkala.

Messu su 24.5. klo 10, 
kirkkokuoro avustaa. 
Suora lähetys virtuaali-
kirkossa (www.virtuaa-
likirkko.fi)
Koulun kevätkirkko la 
30.5. klo 8.45.
Sanajumalanpalvelus 
su 31.5. klo 10. 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

JÄRJESTÖT
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to 
21.5. klo 18  Johanna Rantalalla, os. Viestikatu 10 B 41, 
Oulu. Matalalla kynnyksellä nuorten aikuisten ja opiske-
lijoiden yhdessäoloa. Tule rohkeasti mukaan!
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 22.5. klo 18,
kotiseurat Kukka-Maarian ja Tuomaksen kotona
Alppilassa, Rajakaltionkatu 2 B 64, p. 0400 377649.

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 
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Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

Avoinna ke–pe klo 12–18
Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 • facebook.com/domsecondhand

 
 

Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa  
(Hietasaarentie 19) 
1.6.–26.6.2015 arkisin klo 10–15

Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa 
(Hiihtomajantie 2)
4.6.–30.7.2015 arkisin klo 10–15

Lastenpäivät on tarkoitettu 7–10-vuotiaille  
oululaisille lapsille (synt. 2005–2008). 
Lastenpäivien ohjelmaan sisältyy hartaushetki, 
ohjattua toimintaa, leikkejä, askartelua, pelaamis-
ta ja retkeilyä. Osallistuminen lastenpäiville on 
ilmaista. Mahdollisista retkistä peritään erillinen 
maksu. Lapset saavat päivittäin aterian. 
Varaa ennakkoon oma(t) lastenpäiväviikkosi 
(ma–pe) edellisen viikon torstaihin mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/lastenpaivat. Ilmoit-
taudu erikseen jokaiselle haluamallesi viikolle. 
Ilmoittautuminen alkaa 4.5.2015. 
HUOM! Lämsänjärven lastenpäiville voi ilmoit-
tautua myös paikan päällä, lastenpäivien aikana 
mikäli tilaa on.
Lisätietoa Hietasaaren lastenpäivistä: lastenohjaaja 
Teija Kokko, teija.kokko@evl.fi tai lapsityönoh-
jaaja Sanna Tervo, sanna.tervo@evl.fi
Lisätietoa Lämsänjärven lastenpäivistä: lapsityön-
ohjaaja Marjaana Lassi, marjaana.lassi@evl.fi tai 
lapsi- ja perhetyönsihteeri Mari Jääskeläinen, 
mari.jaaskelainen@evl.fi.

Häämusiikkimatinea
sunnuntaina 24.5. klo 15–16 Oulujoen kirkossa

Tämän kevään tilaisuudessa esitellään perinteiset 
”häämarssit” ja myös muuta urkumusiikkia, jota häis-
sä yleisesti käytetään. Laulamme yhdessä vihkimisessä 
käytettäviä virsiä ja esitämme yksinlauluja, jotka sopi-
vat kirkolliseen vihkitoimitukseen.
Musiikista vastaavat Oulun seurakuntien kanttorit. 
Paikalla on ainakin yksi kanttori kaikista Oulun seitse-
mästä seurakunnasta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja 
sinne ovat kaikki tervetulleita. Myös "vanhat vihkipa-
rit" ovat tervetulleita muistelemaan menneitä.
Juontaa kanttori Hannu Niemelä.
A
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Hautausmaan 
ja kirkon 

ympäristön 
siivoustalkoot 

perjantaina 29.5. 
Kahvia ja purtavaa 
tarjolla klo 11–12 
välillä srk-salissa.
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www.hailuodonseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12

Kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

eurakunnissa tapahtuu 21.5.–4.6.2015

lumijoki.seurakunta.netLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Virasto suljettuna 1.–5.6. Pu-
helin päivystää p. 044 7750 
600.
Perhekerho to 21.5. klo 10 
alkaen pikkukirkolla kirkos-
sa ja sen jälkeen kerho jat-
kuu srk-talolla.
Pikkukirkko to 21.5. klo 10 
kirkossa. Lapsille suunnattu 
pieni kirkkohetki.
Rippikouluilta ja leiri-info 
oman leirin väelle to 21.5. klo 
18 srk-talossa, myös vanhem-
pia toivotaan paikalle!
Lähetystilaisuus su 24.5. klo 
17 srk-talossa. Tervetuloa ru-
koilemaan kanssamme ko-
ko maailman puolesta, kah-
vit nimikkolähettien hyväksi.
Limingan musiikkiopiston 
oppilaiden kevätkonsertti 
ti 26.5. klo 18 srk-talossa. 
Kehitysvammaisten keväi-
nen messu ke 27.5. klo 10 Lu-
mijoen kirkossa, pappina Eli-
na Hyvönen, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen. Mes-
sun jälkeen kirkkokahvit sään 
salliessa ulkona. Messun jär-
jestävät Lumijoen, Limingan 
ja Tyrnävän seurakunnat. 

 
Kastettu: Roosa Anni Sofia Ojakoski (Piippola),
Heikki Aapo Viljami Lohi (Pyhäntä)
Kuollut: Eila Annikki Rönkkömäki e. Koskela 83 (Pulkkila)

Helluntain messu su 
24.5. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Markku Tölli, saar-
naa Liisa Kingma, kantto-
rina Juha Pöykkö, messu-
tiimi avustaa.
Sanajumalanpalvelus su 
31.5. klo 18 kirkossa. Toi-
mittaa Olavi Palovaara, 
kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen.
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t Messu helluntaipäivänä 24.5. klo 10 Kestilän 

kirkossa. Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina 
Ulla Koskelo.
Messu helluntaipäivänä 24.5. klo 10 Piippolan 
kirkossa. Toimittaa Erkki Piri, kanttorina Veijo 
Kinnunen. Kirkkokahvit ja rauhanyhdistyksen 
helluntaiseurat seurakuntakodissa.
Messu helluntaipäivänä 24.5. klo 10 Pulkkilan 
kirkossa. Toimittaa Hannu Lauriala. Kanttorina 
Pekka Kyöstilä, kirkkokuoro avustaa.
Raahen rovastikunnan kehitysvammaisten 
kirkkopyhä helluntaina 24.5. Pyhännällä. Mes-
su klo 11 Pyhännän kirkossa. Toimittaa Hanna 
Fähnrich, avustaa Paula Petäjäjärvi ja diakonis-
sat. Kanttorina Arja Leinonen, avustaa Toiken 
urkupiiri Rantsilasta. Ruokailu ja tilaisuus seu-
rakuntatalossa.
Messu helluntaina 24.5. klo 13 Rantsilan kir-
kossa. Toimittaa Hannu Lauriala, kanttorina 
Veijo Kinnunen.
Sanajumalanpalvelus su 31.5. klo 10 Kestilän 
kirkossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Ar-
ja Leinonen.
Sanajumalanpalvelus su 31.5. klo 13 Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, kantto-
rina Veijo Kinnunen. 

Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 27.5. klo 14.
Kesätyöntekijöiden info ja 
koulutus to 28.5. klo 16 vi-
rastolla, verokortti mukaan.
Rippileiri Taivalkoskella 1.–
5.6. Konfirmaatiomessu su 
14.6. klo 12.
Tulossa: Päiväleirit 0.–4.- 
luokkalaisille ma 15.6. ja ti 
16.6. klo 10–14. Ohjelmassa 
makkaranpaistoa, eväiden 
syöntiä, musiikkia, askarte-
lua, jalkapalloa, raamatun-
kertomus ja pelejä. Ei tarvit-
se ilmoittautua. Lisätietoja 
virastosta, p. 044 7750 600.
Tulossa: Lasten ja nuorten 
kesäleiri 2.-luokkalaisille ja 

siitä isommille 28.–31.7. Py-
häjoella, Yppärin Veteraani-
majalla. Lisätietoa Niko Sep-
pä p. 040 9620 891 ja tarkem-
min kesäkuun lehdissä.
Haudanhoitosopimuksia voi 
tehdä virastossa toukokuun 
ajan, joko käymällä virastos-
sa tai soittamalla p. 044 7750 
600. 
Rauhanyhdistys: Pe 22.5. klo 
19 nuortenilta Kivilompolol-
la. Su 24.5. klo 13 lastenseu-
rat ry:llä.

Kastettu: 
Minttu Eliisa Kainua.

Naistenpäivä 
keskiviikkona 27.5. klo 10 Ristironkkelissa.

Tuote-esittelyitä ja hierontaa. Hierontavaraukset 
p. 044 5181 171 / Eeva-Liisa Kekkonen. 

Ruokailuun tulevat ilmoittautuminen viimeistään 
pe 22.5. p. 040 5528 989 / kirkkoherranvirasto.

Kylvönsiunaus 
• to 21.5. klo 12 Piippolan Lassilassa Hyvärisillä, 

Martti Arkkila. Koululaiset osallistuvat siunaus-
tapahtumaan.

• to 21.5. Mankilassa, Merja Jyrkkä ja Arja Leino-
nen. Kokoontuminen klo 18 Mankilan Rukous-
huoneelle. Lähetyskahvit.

• ke 3.6. Pekka Helanderin pellolla Rantatiellä, Juha 
Luokkala ja Veijo Kinnunen. Yhteinen lähtö klo 18 
vanhan seurakuntatalon parkkipaikalta.
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kossa. Toimittaa Martti Arkkila ja kanttorina 
Arja Leinonen.
Kestilän koulun to 28.5. klo 9 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Veijo 
Kinnunen.
Pyhännän koulun pe 29.5. klo 8.20 Pyhännän 
kirkossa. Toimittaa Merja Jyrkkä. Kanttorina 
Veijo Kinnunen, avustaa lapsikuoro.
Pulkkilan yläkoulun ja Siikalatvan lukion pe 
29.5. klo 9 Pulkkilan kirkossa. Toimittaa Martti 
Arkkila, kanttorina Arja Leinonen.
Rantsilan koulujen pe 29.5. klo 12 Rantsilan 
kirkossa. Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina 
Arja Leinonen.
Pulkkilan alakoulun la 30.5. klo 9 Pulkkilan kir-
kossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Vei-
jo Kinnunen.

Koko perheen 
luontoaamu

lauantaina 6.6. Kivijärven lintutornilla Pyhännällä. 
Havainnoidaan yhdessä lintuja ja keskustellaan 

muustakin luontoon liittyvästä. 
Tilaisuudessa lyhyt hartaushetki, kahvitarjoilu 

ja mahdollisuus makkaranpaistoon. 
Lähtö Piippolan kirkon parkkipaikalta klo 8, 

paluu noin klo 11.  Järj. Piippolan kappelineuvosto

Pyhännän lapsikuorojen 

KEVÄTKONSERTTI 
keskiviikkona 27.5. klo 19 Pyhännän kirkossa. Seurakuntaretki 

tiistaina 9.6. Kalle Päätalon maisemiin Taivalkoskelle. 
Retken hinta 40 €, sisältää matkan, ruokailun ja 
pääsyliput. Ilmoittautumiset viimeistään pe 5.6. 
p. 040 5528 989  /
kirkkoherran-
virasto. 
Tarkempi aika-
taulu seuraavassa 
lehdessä (4.6.). 

Varhaisnuorten 
leiri 3.–6.-

luokkalaisille 
9.–11. kesäkuuta Siikajoen vanhassa pappilassa. 

Kaikenlaista leiriohjelmaa: pelejä, musiikkia, 
hassuttelua ja raamiksia. 

Mukaan makuupussi, lakana, tyynyliina, saunakamp-
peet, Raamattu. 

Hinta 15 €, sisarukset 10 € / hlö. 
Ilmoittautuminen 5.6. mennessä 

sinikka.harkonen@edu.lumijoki.fi tai 
soita / tekstaa arkisin klo 16–17 p. 044 5037 080. 

Lähtö Lumijoen Salen edestä klo 11. 
Lisätietoja: Niko Seppä, p. 040 9620 891.

Kirkossa vierailivat äitien-
päivänaattona Meri-Lapin 
kanteleensoittajat ja kaatu-
neitten muistopäivänä Ou-
lun tuomiokirkon ja Karja-
sillan kirkkokuorot. Kave-
rikerhon kevätretkeä Suni-
karissa lämmitti aurinkoi-
nen sää.

Ku va t :  K a i s a ma r ja  St ö c ke l l
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Perjantaipullaa 
perjantaina 29.5. 

S-marketin aulassa 
klo 14 alkaen niin 

kauan kuin tavaraa 
riittää.

Perhemessu su 24.5. klo 
10 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Vesa 
Äärelä, avustaa Kimmo 
Helomaa, diakoni Saija Ki-
velä, kanttori Marjo Irjala. 
Musiikkiavustus Erja Ant-
tila, marimba, Ari Huovi-
nen, kitara ja Enni Ravan-
der ja Saga Jarva, laulu 
sekä Marjo Irjala, piano. 
Kaikkien kerhojen kevät-
kirkko.
Messu su 31.5. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Teemu 
Riihimäki, avustaa Mari 
Flink, diakoni Jaana Helis-
ten-Heikkilä, kanttori Pir-
jo Mäntyvaara. Musiikki-
avustus Kirkkokuoro. Luo-
makunnan sunnuntai.
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suora-
na netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  21.5.–4.6.2015

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15
ke klo 9–14 ja 16–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500
 
Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat ovat 
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17
 
Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
p. 040 7790 279
 
www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele
 
Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Niittypirtinkerho ma 25.5. 
klo 13 vanhusten palveluko-
dilla. Mukana diakonissa Si-
nikka.
Siioninvirsiseurat ti 26.5. klo 
18 Kerttu ja Vilho Weissenfel-
tin kodissa, Karintie 16 D 14.
GospelGym ti 26.5. klo 20.15 
Vanamo-salissa. Kuntojump-
paa gospelhittien tahtiin. 

Ohjaajana Riitta Lielahti. 
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
27.5. klo 18.30 Haverisilla, 
Linnukkatie 20.
Hyvänmielen päi-
väkahvit ti 2.6. 
klo 12 Seura-
kuntatalolla. 
Mielenterveys-
kuntoutujien 
avoin vertais-
ryhmä. Kesäjuh-
la seurakuntata-
lolla. 
Nuorten nuotioilta ke 
3.6. klo 18 Seurakuntatalon 
pihalla, Rentoa yhdessäoloa 

Nuoret Vanhassa pappilas-
sa: Nuorten ilta to 21.5. klo 
19. Nuotioillat alkavat pe 
12.6. klo 19.
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to pe klo 14–17. 
Kirpputori jää kesätauolle 
12.6. jälkeen.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kotiseurat to 21.5. klo 18.30 
länsipuoli: Aira ja Risto Mäl-
linen, Airistonkuja 8. Kevät-
juhlat su 24.5. klo 16 ry:llä. 
Seurat su 31.5. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Ke-
vätjuhla su 24.5. klo 14 ry:llä.

Kastetut: Mikael Vihtori Johannes Lepinsalo, Emmi-
Noora Aurora Keinänen, Peetu Oliver Rinne, Anni Nelly 
Maria Koskela, Sofie Tuuli Marita Keränen, Luukas 
Paavo Mikael Pulkkinen, Emma Iida Kaarina Siltavirta, 
Savanna Juulia Kurtti, Lyydia Johanna Kokkonen.
Kuollut: Jaakko Antero Savilampi 89, Erkki Ilmari 
Hietala 81, Helge Thorvald Malmberg 79.

Viraston kesäajan aukiolo-
ajat 1.6.–31.8. ovat ma–ti ja 
pe klo 10–15, ke klo 10–14, to 
klo 10–17.
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot. 
Hanna-ryhmä ti 26.5. klo 18 

Messu su 24.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Maisa Hautamäki, 
avustaa Ilkka Tornberg, 
kanttorina Hanna Korri, 
jumalanpalvelusryhmänä 
Lähetys. Messuun on kut-
suttu erityisesti 50v sitten 
konfirmoidut rippikoulu-
laiset. Messun jälkeen 
Niittypirtin ehtoollinen.
Suvivirren sunnuntain 
messu su 31.5. klo 10 kir-
kossa Toimittaa ja saar-
naa Aino Pieskä, avustaa 
Maisa Hautamäki, kant-
torina Hanna Korri, juma-
lanpalvelusryhmänä Par-
tio. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana kirkkokammarissa. 

Kastettu: 
Kalle Aleksi Korhonen, 
Elle Anna Mirjami Saukko 
ja Fiia Aino Anna-Liisa 
Tauriainen
Avioliittoon vihitty: 
Mika Juhani Lempinen ja 
Taru Anniina Nikula
Kuollut: 
Alli Elisabet Pulli 91

ulkona, laulua, pihapelejä se-
kä suklaabanaania. Sateella 
ollaan sisällä. 

Kesä3-ryhmän leiri-
info ja rippikou-

lukorttien tar-
kastus to 4.6. 
klo 18 Nuori-
sonurkassa.
Nuorisotyö: 
säännöllinen 

viikkotoiminta 
on jäänyt kesä-

tauolle. Nuotioillat 
seurakuntatalon pihas-

sa ke 3.6. ja to 9.7. klo 18–20. 
Ohjelmassa rentoa yhdessä-

oloa, laulua, pihapelejä ja 
suklaabanaaneja. Sateella 
ollaan sisällä.
Monivuotisia haudanhoito-
sopimuksia voi vielä tehdä. 
Sopimuksen voi tehdä seura-
kunnan nettisivujen kautta 
tai ottamalla yhteyttä kirk-
koherranvirastoon.
Partio: Päivystys partiotoi-
mistossa 22.5. klo 15–17 ja 
lippukunnan hallitus Koti-
kololla klo 18–20. Piirin sa-
moajatapahtuma S. 22.5. Li-
sätietoa partiopiirin nettisi-
vulta. Tähtiretki Sepeli 22.–
23.5. Päivystys partiotoimis-
tossa 29.5. klo 15–17. Pökke-
löleiriläisten 1. kokous Koti-
kololla 3.6. klo 17–18 ja joh-
tajien 1. kokous Kotikololla 
klo 18–20. Lisää tietoa www.
niittykarpat.fi.

Tunnetko olevasi liian vanha nuorteniltaan, 
mutta liian nuori aikuisten ryhmiin? 

Tule mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan 
juuri sinun näköistä toimintaa nuorille aikuisille. 

Lisätietoa antaa nuorisotyönohjaaja Kirsi Junnonaho 
p. 044 7521 225.

Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten kevätkirkko to 
28.5. klo 13 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Messun jäl-
keen kirkkokahvit. 
Versot su 31.5. klo 18 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Pietun pianokoulun oppi-
laskonsertti ma 1.6. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.

Seurakuntaretki Hengen uudistuksen kesäjuhlille 
Valkeakoskelle 31.7.–2.8. Retken hinta n. 170 €. 
www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.

Varhaisnuorten 

           kesätoimintaa
Power Park -retki ke 10.6. yhteistyössä kunnan nuo-
risotoimen kanssa. Lisätietoja kunnan nuorisotoimes-
ta ja www.kempele.fi/fi/asukkaalle/nuoriso/tapahtu-
mat-ja-retket.html

Katusähly  kesäkuun tiistaisin klo 15–17 Kirkonkylän 
koulun ja yläkoulun välisessä sählykaukalossa.
Katusähly tytöille ja pojille. Yhteistyössä kunnan nuo-
risotoimen kanssa. 

Kesäkerhotoimintaa 1.-4.-lk:n oppilaille 
(kevään 2015 luokka-asteen mukaan)
1.–26.6. ja 27.7.–11.8. klo 9–15 maanantaista perjantai-
hin Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa ja Keskus-
tan seurakuntatalolla.
Lisätietoja kerhoista voi kysyä varhaiskasvatuksen lä-
hiesimies Saija Kivelältä, p. 040 7790 375, saija.kivela@
evl.fi tai www.kempeleenseurakunta.fi/379-koululais-
ten-kesakerhot-1.–4.-luokkalaisille

Varhaisnuorten leiri 1.–4.-luokkalaisille 
14.–16.6. Leirikeskus Luurinmutkassa Utajärvellä.
Varhaisnuorten leiri 5.–7.-luokkalaisille 
16.–18.6. Leirikeskus Luurinmutkassa Utajärvellä. 
Hinta 51 € sis. matkat, majoitus, ohjelma, 
materiaalit ja ruokailut.
Ilmoittautumiset 18.–24.5. kotisivuilla osoitteessa 
www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.

Suvivirsipäivä 
tiistaina 26.5. Kauppakeskus Zeppelinissä
klo 13 alkaen seurakunnalla on keskusauki-
olla telttakatos, jossa on päivän aikana mo-
nenlaista toimintaa mm. verenapaineenmit-
tausta, arvontaa, Kirkon Ulkomaanavun lipaske-
räys, mahdollisuus jättää esirukouspyyntöjä ja kohdata 
seurakunnan työntekijöitä. Lapsille on piirustuskilpailu 
ikäryhmittäin. Voittajille palkintoina liput Hoploppiin.
klo 16 Kempeleen kunnan kesätervehdys, kunnanhalli-
tuksen pj Antti Ollikainen 
klo 17 Nuorten musiikkiryhmän esitys
klo 17.20 Kesän julistus, kirkkoherra Kimmo Helomaa
klo 17.30 Suvivirsi
Päivän aikana esiintyy myös Pohjankartanon kuoro, kirk-
kokuoro ja muita vapaaehtoisia musisoijia.

Seurakunnan syntymäpäivä 
keskiviikkona 27.5. klo 16 alkaen Keskustan seurakun-
tatalon pihalla ja seurakuntasalissa. Tarjolla makkaraa, 
mehua ja täytekakkukahvit. Mahdollisuus pelata piha-
pelejä.  Yhteislaulutilaisuus ja yhteisvastuun kiitosilta 
klo 18 seurakuntasalissa. Tilaisuudessa ilmoitetaan seu-
rakunnan tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen tulos.

Kehitysvammaisten 
ja omaisten nuotioilta
maanantaina 1.6. klo 18 Pitojen helmessä, 
Ketunmaantie 1, Ala-Temmes
Ilmoittautumiset ja ruoka-ainerajoitteet  28.5. 
mennessä Limingan kirkkoherranvirastoon 
p. 044 7521 220 tai sähköpostilla liminka@evl.fi. 
Tiedustelut: diakoni Ritva Sassali, p. 044 7521 227.

Liikunnasta iloa -tapahtuma ikäihmisille 
keskiviikkona  orvokinpäivänä 3.6. klo 10–13. Lähtö liikun-
tahallin pihasta. Kävelyreitit sisältävät mukavia liikuntateh-
täviä. 1. reitti n. 1 km ja 2. reitti n.2,5 km. Tervetuloa yhdes-
sä liikkumaan ja iloitsemaan! Ilmainen kahvitarjoilu. 
Järjestää: Limingan kunta ja seurakunta sekä vapaaehtoiset.

   Tupoksen kesä-kahvila 
Vanamon olohuoneessa, 
Kauppakaari 1,  
Kesä- ja heinäkuussa 
keskiviikkoisin 
klo 10–12, alkaen 3.6.
Leppoisaa  jutustelua  
yhdessä  kahvin  ja 
 pullan  kera.
Olet  lämpimästi  
tervetullut  yksin  tai  
lasten  kanssa! 

Miestenretki Ukko-Majava
Taivalkoskelle Kalle Päätalon tekopitäjään syyskuussa 
5.9. (Huom. aika!) Ilmoittautuminen ma 3.8. alkaen Li-
mingan ja Lumijoen kirkkoherranvirastoihin. Seuraa Rau-
han Tervehdyksen ilmoituksia!

Kehitysvammaisten keväinen messu 
keskiviikkona 27.5. klo 10 Lumijoen kirkossa.
Liminkalaisten Ilmoittautumiset viimeistään to 21.5. 
diakoniatyöntekijä Ritva Sassalille p. 044 7521 227. 
Ei yhteiskuljetusta. 

Rauhanyhdistys: Su 24.5. klo 
14 kevätjuhla ry:llä.  Su 31.5. 
klo 16 ja 17.30 seurat ry:llä.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. 08 5331 284. 
fax. 08 5332 887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos
Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810
Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakun-
nan perhetyö
Muhoksen seurakun-
nan varhaiskasvatus

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17.

p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611
Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Yhteiset syntymäpäiväjuh-
lat to 21.5. klo 13 seurakun-
tatalossa huhti - kesäkuun ai-
kana ”pyöreitä” vuosia täyt-
täville. Kutsutut, tervetuloa 
yksin tai perheenjäsenen/ys-
tävän kanssa.
Iltahartaus to 21.5. klo 19 Ro-
kualla, Simo Pekka Pekkala. 
Aikuisten raamattupiiri su 
24.5. klo 16 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10. Kevät-
kauden päätös.

Helluntaipäivän messu 
su 24.5. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Jouni Heikki-
nen, saarnaa Simo Pekka 
Pekkala, kanttorina Ossi 
Kajava, kirkkokuoro.
Sanajumalanpalvelus su 
31.5. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pek-
kala, kanttorina Ossi Ka-
java.

Diakonia: Ruokakassien jake-
lu vähävaraisille maanantai-
sin klo 15–16.30 srk-talon ala-
kerrassa. Huom! Kesäkuun 1. 
päivästä alkaen kassien jake-
lu maanantaisin jo klo 10–11.
Lapset ja perheet: Perheil-
ta to 21.5. klo 18 Koortilas-
sa. Päivä- ja perhekerhojen 
kevätjuhla ti 26.5. klo 9.30 
Koortilassa. 
Partio: Partion päätöstilai-
suutena perheretki Puolan-
galle Hepokönkään putouk-
selle la 23.5. Lähtö  bussilla 
Muhoksen seurakuntatalolta 
klo 9  ja paluu n. klo 15. Mu-
kaan ovat tervetulleita kaik-
ki partiolaiset perheineen. 
Retkelle mahtuu 50 ensik-
si ilmoittautunutta. Ilmoit-
tautumiset sähköpostiin ti-
mo.julkunen@outlook.com. 
Mainitkaa ilmoittautumises-
sa lähtijöiden lukumäärä.
Nuoret ja rippikoulut: Päi-
värippikoulun aloitus su 
31.5. klo 11–14 srk-talossa, 
oppitunnit 1.–5.6. klo 10–15 
Koortilassa, konfirmaatio su 
7.6. klo 10 kirkossa. Kesä I – 
rippikoulun päiväjakso 3.–
5.6. srk-talossa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous ma klo 6.30. 

Haudanhoitosopimuksia tulevalle kesälle sekä 
viideksi tai kymmeneksi vuodeksi tehdään seurakun-
nan taloustoimistossa toukokuun loppuun saakka, p. 
08 533 1174. Hautojen kastelusopimuksia tehdään ke-
säkuun 15. päivään asti. Lisätietoja taloustoimistosta 
ja www.muhoksenseurakunta.fi

A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja

Kastettu: Jori Topias Ee-
rikki Tuomaala, Myrtti 
Oiva Eemeli Huovinen, 
Ulla Aliisa Vainio, Ron-
ja Helena Maksimainen, 
Mattias Joose Daniel Ala-
saarela, Eino Tauno Mau-
rits Pikkarainen
Kuollut: Alli Annikki Ko-
mulainen s. Pikkarainen 
89, Aino Hilda Elviira Kui-
vanen s. Aitta 89, Eeva 
Annikki Mustonen s. Kar-
hula 82

Messu su 24.5. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, saarna 
Timo Liikanen, kanttori 
Pentti Korkiakoski. Kirk-
kokuoro. Isosten tehtä-
vään siunaaminen. Vuo-
den 1965 rippikoululais-
ten kirkkopyhä.
Sanajumalanpalvelus 
su 31.5. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttori Pentti 
Korkiakoski.
Messu su 31.5. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kant-
tori Pentti Korkiakoski.

Kastettu: Amanda Meea 
Aurora Kokko, Julius Jal-
mari Kurikka, Jare Alex 
Olavi Laurukainen, Elna 
Helmi Lovisa Matinolli, Is-
la Juliaana Moilanen, Ei-
no Aarre Antero Nieme-
lä, Linnea Eveliina Tiri
Avioliittoon vihitty: 
Jaakko Petteri Märsyn-
aho ja Minna Elina Jun-
tunen
Kuollut: Kerttu Kaisa 
Keskitalo s. Annala 92, 
Olavi Lauri Suorsa 82, 
Jouko Eino Lipponen 75

YV-pesis to 21.5. klo 18 Tyr-
nävän pesäpallokentällä. 
Nuortenilta pe 22.5. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla. Viimei-
nen nuortenilta tälle keväälle.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu talousvaike-
uksissa oleville ma 25.5. ja 
1.6. klo 8.30–10 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan niin 
kauan kun tavaraa riittää.
Seurakuntakerho ma 25.5. 
klo 11 Tyrnävän srk-talolla.
3-vuotiaiden synttärit ti 
26.5. klo 18–19 Temmeksen 
srk-talolla.
Kylvönsiunaus ke 27.5. klo 
10.45 Temmeksellä.
Lasten kauneimmat kevät-
laulut ke 27.5. klo 18 Tyrnävän 
kirkossa. Laulattamassa Iso-
käännän ja Kauppilan perheet.
Rippikouluryhmä III:n van-
hempainilta ke 27.5. klo 18 

taan "harjoituksia":)
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Pappilassa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Suurarvonta pe 22.5. klo 
18.30 ry:llä, alkaen iltapalal-
la. Seurat su 24.5. klo 16 ry:llä 
sekä su 31.5. klo 14 Lepolassa 
ja klo 16 ry:llä. Murron rau-
hanyhdistys: Kevätjuhla su 
24.5. klo 14 ry:llä.

Seurakunnan kesäretki Syötteelle 
11.–12.6. Tyrnävän seurakunnan diakoniatyö järjestää ke-
säretken Syötteen maisemiin. Matka on kaikille avoin.
Hinta: 90 €. 60 € vapaaehtoistehtävissä toimivat. 40 € lap-
set. (sisältää matkan, majoituksen, aamu- ja iltapalan se-
kä yhden lämpimän aterian/päivä). Lähtö torstaina 11.6 klo 
8.40 Temmes / Sale-kauppa, klo 9.00 Tyrnävä / Seurakunta-
talo. Paluu Tyrnävälle perjantaina 12.6 n. klo 19.30 ja Tem-
mekselle klo 20. Ohjelmassa muuan muassa käynti Koite-
lin Koskella, vierailu Kari Tykkyläisen kesänäyttelyssä se-
kä tutustuminen Syötteen luontokeskukseen.  Majoittu-
minen on hotelli Pikku-Syötteellä 2–4 hengen huoneissa. 
Ilmoittautumiset 27.5. mennessä kirkkoherranvirastoon 
p. 044 7372 610. Lisätietoja Salmelta, p. 044 7372 631 tai 
Riitalta, p. 044 7372 630.

Temmeksen srk-talolla.
Koulun kevätkirkot to 28.5. 
klo 11.15 Temmeksen kirkko 
sekä pe 29.5. klo 11.15 ja la 
30.5. klo 9.15 Tyrnävän kirkko.
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lun kevään viimeinen ko-
koontuminen to 28.5. klo 14 
Kesäkodilla makkaranpais-
ton ja kahvittelujen merkeis-
sä. Kokoonnutaan srk-talon 
pihalle klo 13.30, josta läh-
demme kimppakyydein.
Hartaus pe 29.5. klo 13.30 
Lepolassa.
Hartaus ma 1.6. klo 14 Koto-
lassa.
YV-kiitosilta ma 1.6. klo 18 
Kesäkodilla. Iltaan kutsutaan 
erityisesti lista- ja lipaskerää-
jiä, talkoolaisia ja muita eri ta-
voin keräyksen toteuttamiseen 
osallistuneita. Jos Sinulta puut-
tuu kyyti Kesäkodille, voit soi-
tella Riitalle p. 044 7372 630.
Nuttupiiri ti 2.6. klo 17 Pap-
pilassa, tälle keväälle viimei-
sen kerran. Syksyllä jatke-

Alakoululaisten kesätoiminta
Retki la 6.6. Kukka- ja eläinpuisto Escurialiin. Lähtö klo 
11 Tyrnävän srk-talolta ja palaamme klo 15. Retken hin-
ta 5 € / henkilö, sis. kyydin, mehun ja makkaran. Mukaan 
sopii 40 osallistujaa. Ilm. pe 29.5. mennessä Merjalle, p. 
044 7372 617.
Toimintapäivät ma 15.6. ja to 18.6. klo 9–11.30 Tyrnä-
vän srk-talolla sekä ti 16.6. klo 12–15 Temmeksen srk-ta-
lolla. Mukaan mahtuu 25 lasta / päivä. Omat eväät mu-
kaan. Ilm. ke 10.6. mennessä Merjalle, p. 044 7372 617.
Lähetysleiri 22.–23.6. Kesäkodilla. Tied. ja ilm. Johannal-
le, p. 044 7372 632.

Syksyn 2015 päiväkerhoihin ilmoittautuminen!
Tyrnävän seurakunnan päiväkerhoihin otamme vuosina 
2010–2011 syntyneitä lapsia. Temmeksen päiväkerhoon 
voi ilmoittautua myös 3 vuotta täyttäneet, mutta etusi-
jalla ovat vuosina 2010 ja 2011 syntyneet. 3-vuotiaan ”ker-
hoiluehtona” on päiväkuiva lapsi.
Maanantai Kirkonkylä
Aamuryhmä 10–12, Iltapäiväryhmä 13–15
Tiistai Kirkonkylä 
Aamuryhmä 9–11, Iltapäiväryhmä 13–15
Keskiviikko Murto ja Temmes 
Aamuryhmä 10–12 Murto, Aamuryhmä 10–12 Temmes
Iltapäiväryhmä 13–15  Murto
Päiväkerhoihin ilmoittautuminen alkaa ma 18.5. klo 9 
sähköpostilla. Kerro lapsen nimi, syntymäaika, osoite, 
huoltajan nimi ja puhelinnumero sekä mahdollinen ryhmä-
toive. Murron ja Temmeksen päiväkerhoihin voi ilmoittau-
tua Nooralle noora.kutilainen@evl.fi  ja kirkonkylän päivä-
kerhoihin voi ilmoittautua Meijulle, meiju.kaakinen@evl.fi

Ikäihmisten leiripäivä
torstaina 4.6. Kesäkodilla. Lähtö klo 9 Tyrnävän srk-talol-
ta ja paluu klo 16 mennessä. Myös temmesläisille järjes-
tetään tarvittaessa kyyti. Osallistumismaksu 5 € sisältää 
kyydin, ruoan ja kahvin. Ilmoittautumiset 29.5. mennes-
sä kirkkoherranvirastoon p. 044 7372 610.

”Koortilan 
Kevätpiknik”
PERHEILTA

Koortilassa 

to 21.5. klo 18

Seurakuntaretki 
10.–12.8. Valamoon, Heinävedelle. Lähtö ma 10.8. klo 8, 
paluu ke 12.8. illalla. Majoitus Valamon luostarihotellissa. 
Matkan hinta 180 € Muhoksen ev.lut srk:n jäseniltä; 200 € 
ortodoksiseurakunnan jäseniltä. Matkan hinta sisältää kul-
jetukset, majoituksen (2 hh), ruokailut, opastukset, ristei-
lyn Taivallahden kanavalla ja käynnin Väärnin pappilassa 
Lapinlahdella. Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 10.7. 
mennessä kirkkoherranvirastoon p. 08 5331 284. Ilmoit-
tautuneille lähetetään tarkempi ohjelma ennen matkaa. 

Hartaus ti 26.5. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Tarja Pyy.
Hartaus ke 27.5. klo 14 Koivu- 
ja Tähtikodeissa, Tarja Pyy.
Rukouspiiri ke 27.5. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hartaus ja ehtoollinen to 
28.5. klo 14 Helmin kodissa, 
Jouni Heikkinen.
Hartaus ke 3.6. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Jouni Heikkinen.
Hartaus ke 3.6. klo 15 Ranta-
kodissa, Jouni Heikkinen. 
Kauneimmat hengelliset 
laulut to 4.6. klo 13.30 Mi-
kevan palvelukodeissa, Timo 
Ustjugov.

Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Pe 22.5. klo 19 nuorte-
nilta ry:llä. Su 24.5. klo 14 ke-
vätjuhla ry:llä. To 4.6. klo 19 

nuotioilta.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: pe 22.5. klo 19 nuorten-
ilta Muhoksen ry:llä. 
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Onneksi on 
kirkkoystävä

Minulta jää aika usein kirkonmenot välistä. Oi-
keamminkin käyn kirkossa vain suurten juhla-
pyhien aikaan virittäytymässä juhlan tunnel-
maan tietyin sanoin ja sävelin. 

Tänä vuonna vietin kaupunkipääsiäistä elämäni en-
simmäistä kertaa, ja ajattelin, että nythän sitä voisi osal-
listua kaikkeen, mistä muina vuosina olen pienessä koti-
seurakunnassa juhlaa viettäessäni kokenut jääväni paitsi. 

Olisi valittavana vähän kaikkea: jumalanpalveluksia 
moneen lähtöön ja kellonaikaan, taidetta kärsimyksestä 
ylösnousemukseen. 

Kirkollisia ilmoituksia sela-
tessani arvoin, menisinkö mes-
suun pitkänäperjantaina vai 
lankalauantain iltana. Sunnun-
taiaamuksikin olisi tarjolla mie-
lenkiintoinen jumalanpalvelus. 

Olisiko tilaisuus tutun pa-
pin toimittama vai uskaltaisin-
ko valita tarjonnasta sellaisen, 
joka ei kuulosta heti minun ju-
tultani?

Ja mitä sitten tapahtui tässä 
tarjonnan tuoksinassa? Jäi kirk-
koon menemättä ja passiot kuulematta. Sosiaalisessa me-
diassa vilahteli ystävieni hienoja kirkkokokemuksia. Har-
mittelin, miksi olin ollut, no, laiska. 

Lapsuuteni kotiseurakunnassa oli vain yksi kirkko ja 
yksi pappi. Siinä ei valittu pappia eikä paikkaa, jos oli aja-
tuksissa mennä kirkkoon. Eikä valita edelleenkään, jos 
vietän juhlapyhiä kotiseudullani. Silti vain ani harvoin 
on jäänyt käymättä kirkossa. 

Runsaudenpulasta syntyvää laiskuutta ei saa kuiten-
kaan ymmärtää väärin. Seurakunnilla ei ole muuta vaih-
toehtoa kuin se, että tarjoamalla monenlaista ne tavoit-
tavat jäseniään laajasti ja osoittavat tapoja tulla osallisek-
si kirkostamme. 

Minutkin pelastaa yksi asia. Minulla on 
kirkkoystävä. Ihminen, joka aika-
naan halusi tutustua kirkkoon 
ja halusi mennä sinne minun 
kanssani. 

Kirkkoystävältä tulee 
tekstiviesti: "Eihän iltames-
su onnistuis sulla ens vii-
kolla?"

"Vois se onnistuakki. 
<3" 

 
MARJO KUMPULAINEN
kotoutumiskouluttaja 
Oulusta

Olisiko tilaisuus 
tutun papin 
toimittama vai 
uskaltaisinko 
valita tarjonnasta 
sellaisen, joka 
ei kuulosta 
ilmoitussivulla 
minun jutultani?
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LEVIKKI noin 95 500 kpl, 14 seurakuntaa: 
Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos,  
Siikalatva ja Tyrnävä sekä Oulu (Haukipudas, 

Karjasilta, Kiiminki, Oulujoki, Oulun tuomiokirk-
koseurakunta, Oulunsalo ja Tuira).  
ILMESTYMINEN Lehti ilmestyy 41 kertaa vuo-
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Kirjoita meille!  
Postia-palstalla julkaisem-
me lukijoiden mielipiteitä 
ja tekstejä. Mikäli haluat 
tekstisi lehteen, muista lait-
taa mukaan nimesi ja yhte-
ystietosi. Tekstejä voidaan 
poikkeustapauksissa jul-
kaista nimimerkillä, mutta 
silloinkin toimituksen tie-
dossa on oltava kirjoittajan 
yhteystiedot. 

Palstalla ihmetellään 
ja ihastellaan 
maailmanmenoa. 

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 
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Onko Oulun seurakuntien toiminta tasapuolista?

Asia hipoo jo 
ikäihmisten ja 
yksinäisten miesten 
syrjintää.

Missä ovat Oulun 
tuomiokirkkoseu-
rakunnan ikäih-
misten ja eläkeläis-

ten leirit?
Ennen niitä järjestettiin 

kaksi kertaa vuodessa, Roku-
alla ja Juumassa.  Toissa vuon-
na taisi olla kyllä päivän retki 
Muhokselle.  Ei muuta. 

Esimerkiksi Karjasilta, 
Tuira ja Oulujoki järjestävät 
leirejä pitkin vuotta ikäihmi-
sille ja erilaisille ryhmille. On-
ko näillä seurakunnilla enem-
män rahaa käytettävissä ja in-
nostuneita työntekijöitä? 

Mielestäni seurakuntayhty-
mässä pitäisi olla tasapuolinen 
käytäntö, kun seurakuntaa ei 
voi vaihtaakaan kuin muutta-
malla.

Tuomiokirkkoseurakunta 
on mielestäni taantunut aina-

kin eläkeläisille ja yksinäisil-
le suunnatussa toiminnassa.  
Yksi esimerkki siitä on myös 
sinkkutoiminnan lopettami-
nen.

Viime syksynä seurakun-
nalla oli patikkaleiri Lapissa. 
Hain toiveikkaana sinne, kos-
ka en ole siellä koskaan käy-
nyt. En päässyt.

Perusteluna oli, että olen 
yksinäinen miespuolinen hen-
kilö, jolla ei ole kämppäkave-
ria. Otettiin kuulemma avio-
pareja, jotka eivät ole juuri 
koskaan olleet mukana.

Eli tällä perusteella en pää-
se koskaan seurakunnan lei-
reille tai matkoille, jos niitä 
järjestettäisiinkin, koska sivii-
lisäätyni on väärä.  Minun pi-
täisi siis hankkiutua parisuh-
teeseen, jos mielin osallistua.

Asia hipoo jo ikäihmisten 
ja yksinäisten miesten syrjin-
tää.  Muutenkin seurakuntien 
leireillä ja muissa valintaa vaa-
tivissa tapahtumissa pyörii sa-
ma kantajoukko, sisäpiiri. 

Toivonkin, että tuomio-
kirkkoseurakunta perustaisi 
ryhmän, johon voisivat osal-
listua ne, jota ovat aina jää-
neet ulkopuolisiksi tai tunte-
vat itsensä sellaisiksi.

VANHA, YKSINÄINEN 
JA ULKOPUOLINEN

Julkaisemme kirjoituksen 
poikkeuksellisesti nimimerkillä

Kaikki eivät aina mahdu mukaan

Kiitos sinulle kannan-
otostasi nimimerkki-
Vanha, yksinäinen ja 
ulkopuolinen.

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan diakoniatyö järjes-
tää viikoittain kaksi eläkeläis-
ten kerhoa (Intiön seurakun-
takodilla ja Heinätorin seura-
kuntatalolla), keskustan seu-
rakuntatalolla diakonian aa-
mun tiistaisin tarjoten aamu-
palan vähävaraisille, työttö-
mille ja eläkeläisille sekä työt-
tömien ruokailun Heinätorin 
seurakuntatalolla kerran vii-
kossa keskiviikkoisin.

Diakoniatyön painopiste 
vuonna 2014 oli lapsiperheis-
sä, ja tämän vuoksi eläkeläis-
ten osalta järjestettiin kaksi 
leiripäivää Hietasaaressa, ker-
hojen kevätretki ja retki Mu-
hokselle kesällä. Vuontispirtin 
leiri toteutettiin keväällä. Aina 
kaikki halukkaat eivät mahdu 
leireille, mutta pyrimme huo-
mioimaan ensikertalaiset va-
lintoja tehdessä.

Tänä vuonna on jo järjes-
tetty eläkeläiskerhojen kevät-
retki Temmekselle. Muita lei-
rejä ovat muun muassa vete-
raanileiri toukokuussa, elä-
keläisten leiripäivä elokuussa, 

kaikenikäisten kesäretki Ke-
minmaahan kesäkuussa ja elä-
keläisten leiri syyskuussa.

Joka vuosi järjestetään 
myös 70 vuotta ja 80 vuotta 
täyttäville syntymäpäiväjuh-
lat. Diakoniatyö osallistuu eri-
laisten tapahtumien toteutta-
miseen muun muassa Yhteis-
vastuukeräyksen tiimoilta. 
Vierailemme myös kouluissa 
ja oppilaitoksissa sekä eri jär-
jestöjen tilaisuuksissa pyyntö-
jen mukaan. 

Diakoniatyö suuntaa toi-
mintaa eri kohderyhmille ja 

pyrkii siten kohtaamaan ih-
misiä arjessa. Seurakuntalais-
ten toiveet ja ideat ovat terve-
tulleita. Toivomme jatkossa 
saavamme mukaan lisää va-
paaehtoisia, jotta myös heidän 
toiveensa ja mahdollisuutensa 
toimia lähimmäisten parhaak-
si olisi mahdollista.

Diakoniatyöntekijöihin voi 
myös rohkeasti ottaa yhteyt-
tä. Olet lämpimästi tervetul-
lut mukaan seurakunnan toi-
mintaan!

KIRSI KARPPINEN
diakoniatyöntekijä

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
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